Latex Remover Special
Warmwerkende circulatiereiniger voor het verwijderen van synthetische en natuurlijke
latexen, resins en kunstharsen
•
•
•
•

Economisch in het gebruik, ca. 125 tankreinigingen per batch
Vrij van gechloreerde koolwaterstoffen
Bevat effectieve hoogkokende oplosmiddelen
VOS-arm

Toepassing/Eigenschappen

Kenmerken

Latex Remover Special wordt toegepast voor het
verwijderen van synthetische en natuurlijke latexen,
resins en kunstharsen. Het product werkt optimaal in
een Resin & Latex Cleaning Installatie. Latex Remover
Special is een warmwerkend circulatiemiddel
gebaseerd op loog en hoog kokende organische
oplosmiddelen. Het product verwijdert latexen en
harsen zonder uit te harden en voorkomt redepositie
op het tankoppervlak. De latexrestanten blijven
gesuspendeerd in de reinigingsvloeistof en worden
afgevangen in het filter van de circulatie-unit. De
unieke samenstelling van het product zorgt voor een
lange levensduur, 125 reinigingen per batch zijn
haalbaar.

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

:
:
:
:

licht geel
1,31 kg/l
>13
niet van toepassing

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).

Gebruiksaanwijzing
Latex Remover Special wordt verdund met water tot
een gebruiksconcentratie van 50- 80% . De circulatieunit wordt vooraf met water gevuld, vervolgens het
product voorzichtig toevoegen aan het water, doe dit
nooit andersom. De reinigingsvloeistof wordt
vervolgens verwarmd tot 80-90 °C. Het
transportmiddel dient voor de reiniging te worden
voorgespoeld met water, zodat restladingen niet in
de circulatie-unit terechtkomen. De levensduur van
het reinigingsproduct wordt hierdoor aanzienlijk
verlengd. De reinigingstijd bedraagt > 1 uur, en is
afhankelijk van de laagdikte, het latextype en de
ouderdom van de opgebouwde lagen. Na het reinigen
grondig spoelen met warm water gedurende ca. 10
minuten. Eventueel de procedure herhalen bij zeer
zware vervuilingen.
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