Electro Clean CF
Niet geleidende ontvetter voor o.a. elektrische systemen
• Laat geen sluier en/of geur achter
• Door de niet emulgerende werking is de Electro Clean CF toegelaten voor verwerking via
een olie-/waterafscheider.
• Vrij van gechloreerde koolwaterstoffen

Opmerking

Toepassing
Speciaal ontvettingsmiddel voor de verwijdering van
olie en vet van machines en motoronderdelen,
transmissies, kogellagers, raderen,
metalenonderdelen, elektrische componenten etc.
Electro Clean CF kan opgebracht worden met een
borstel of door de onderdelen te besproeien. Dit
product kan worden toegepast in een
dompelbadreiniging om zwaar vervuilde onderdelen
te reinigen. Het hoge vlampunt en het ontbreken van
een geur maken het product prettig en probleemloos
in het gebruik. Het product kan gebruikt worden op
de meeste metalen, synthetisch materiaal, rubber en
geharde verven en lakken.

Onderdelen die roestvrij en droog moeten blijven ,
bijvoorbeeld elektrische onderdelen mogen niet
gespoeld worden met water, maar met Electro Clean
CF, vervolgens droogblazen.
Koudontvetters mogen alleen gebruikt worden in
combinatie met een olie-/waterafscheider. Teneinde
een optimale olie/waterafscheiding te garanderen
mag het product niet worden gebruikt in combinatie
met grote hoeveelheden emulgerende reinigers.

Kenmerken
Kleur
Dichtheid (20°C)
pH (concentraat)
Vlampunt (Closed Cup)

Gebruiksaanwijzing

:
:
:
:

kleurloos
0,79 kg/l
niet van toepassing
ca. 65 °C

Algemene reiniging
Voor het reinigen van vervuilde onderdelen en
oppervlakken het product onverdund toepassen.
Besproei de onderdelen grondig met het product.
Afhankelijk van de vervuiling het product 5 tot 60
minuten laten inwerken terwijl tussendoor wordt
geborsteld, gevolgd door spoelen met schoon water.
Dompelreiniging

Veiligheidsinformatie
De gebruiker van dit product dient zich aan de
nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid
en milieu te houden. Zie voor meer informatie over
de samenstelling, de meest actuele
veiligheidsgegevens en disclaimer het EGveiligheidsinformatieblad (MSDS).

Het product wordt onverdund en onverwarmd
gebruikt in dompelbaden. Leg de onderdelen in het
dompelbad en laat het product een aantal uren
inwerken. Neem daarna de onderdelen uit het bad en
spoel met behulp van een hogedrukspuit de
onderdelen grondig na met schoon water.

VECOM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert
De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording
nemen. Contactgegevens: sales@vecomchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203

www.vecomchemicals.nl

