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TO 6 S OSIENPESUJAUHE

Ominaisuudet:
TO 6 S on kehitetty rauta-, teräs- seosmetalli ja kevytmetalliosien pesuun kuumissa altaissa sekä
matalavaahtoisena erityisesti kammiosuihkutuskoneisiin ja osienpesukoneisiin. Se on tasarakeinen,
valkoinen pulverimainen valmiste. Osienpesuaine ei sisällä vaarallisia, eikä terveydelle haitallisia
liuotteita. Huom: pesuneste ei sovellu magnesiumille.
Käyttö:

T 06 S annostellaan 1% liuokseksi kammiosuihkutuskoneisiin uutta
konetta käynnistettäessä.
Pestäessä jatkuvasti erittäin likaisia
moottoreita tai vastaavia osia annostellaan neste 2-3% liuokseksi.
Pesuaika riippuu osien likaisuudesta ja vaihtelee normaalisti 5–20
min. Altaisiin pesuaine annostellaan, kierrätyksen tehokkuudesta
riippuen 2-5% vesiliuokseksi ja pesuajaksi suositellaan 15-20 min.
Suositeltava
pesuliuoksen
käyttölämpötila
on
yli
75°C.
Kammiosuihkutuskoneissa toisinaan vaahtoamisen syynä on joko
pesuliuoksen lämpötilan laskeminen alle 70°C tai pesujauheen
yliannostus.
Liuoksen väkevyyttä voidaan tarkkailla titraamalla tai seuraamalla
pesuaikaa. Täydennettäessä liuoksen vesimäärää on lisättävä myös
osienpesujauhetta väkevyyden säilyttämiseksi ennallaan. Liuos
säilyttää pesutehonsa 1 – 6 viikkoa puhdistettavien kappaleiden
likaisuudesta riippuen.

Pakkauskoot:

20 kg:n muovivahvisteinen paperisäkki.
120 kg:n kannellinen muovitynnyri.

Varastointi:

Varastoitava viileässä ja kuivassa paikassa, voi paakkuuntua
kosteassa paikassa.

Fysikaaliset ominaisuudet: Ominaispaino
2% käyttöliuoksen pH
Väri
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SP 130 METALLIOSIEN PESUAINE

Ominaisuudet:
SP 130 on matalavaahtoinen suihku- ja korkeapainepesuaine. Se toimii hyvin myös korkeissa
pesulämpötiloissa SP130 on tehty osienpesuun suihkupesukoneessa ja se soveltuu hyvin
kaikenlaisten metallien pesuun, soveltuu myös kevytmalleille. Lisäksi se soveltuu hyvin myös mm.
polttomoottoreiden ja pahoin likaantuneiden lattioiden pesuun. SP130 on hieman kellertävä lähes
hajuton neste.
Käyttö:

SP130 laimennetaan vedellä. Suihkupesukoneet 1-5% ja korkeapainepesukoneet 2-8% liuokseksi.
Suihkupesun lämpötilaksi suositellaan 50-80 °C. Tarvittava pesuaika
riippuu pestävien osien likaisuudesta vaihdellen n. 5 – 15 min.

Pakkauskoot:

25 l muoviastia.
200 l tynnyri

Varastointi:

Suojeltava jäätymiseltä

Fysikaaliset ominaisuudet:
Ominaispaino
Käyttöliuoksen pH

1.18 g/cm3
13,7

VAAHDONESTOAINE
Käyttö:

Vaahdonestoaineena sellu- ja paperiteollisuudessa sekä myös mm.
allas- ja kammiopesukoneissa.

Pakkaus:

5 l muoviastia.

Varastointi:

Suojeltava jäätymiseltä

Fysikaaliset ominaisuudet:
Ominaispaino
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