Resin Cleaner
Krachtig reinigingsproduct op basis van biologisch afbreekbare esters en oppervlakte
actieve stoffen
• Hoog oplossend vermogen
• Relatief hoog vlampunt ten opzichte van meest gangbare oplosmiddelen
• Water emulgeerbaar waardoor goed afspoelbaar

Toepassing

Kenmerken

RESIN CLEANER is ontwikkeld voor de verwijdering
van:
kunststofvervuilingen
hars (resin) afzettingen
polymeer ladingsresten w.o. latexen

De Resin Cleaner is een krachtig reinigingsproduct op
basis van biologisch afbreekbare esters en
oppervlakte actieve stoffen. Deze esters worden
gekenmerkt door een zeer hoog oplossend vermogen
dat vergelijkbaar is met, en in sommige gevallen zelfs
beter is dan, conventionele oplosmiddelen. Daarnaast
hebben deze esters een hoog vlampunt en kunnen ze
eenvoudig worden geregenereerd d.m.v. destillatie.
Door de speciale samenstelling van RESIN CLEANER is
het mogelijk met een veilig middel moeilijk reinigbare
polymeerresten als harsen en latex te verwijderen. In
de regel wordt het product puur toegepast als interne
tankreiniger. Daar waar normaliter het zeer licht
ontvlambare MethylEthylKeton (MEK) gebruikt wordt
om polymeer resten te verwijderen, kan eenvoudig
het ongevaarlijke reinigingsmiddel Resin Cleaner
worden toegepast. Resin Cleaner bevat geen
gevaarlijke of schadelijke stoffen, waardoor het
product volledige declaratie vrij is. Zowel voor mens
als milieu een zeer veilig alternatief voor vluchtige
organische oplosmiddelen.

Gebruiksaanwijzing
Afhankelijk van de type en hoeveelheid vervuiling
wordt RESIN CLEANER als onverdunde oplossing
ingezet. Wanneer er sprake is van een zeer lichte
vervuiling kan een verdunde RESIN CLEANER a 5%
emulsie volstaan. Bij voorkeur wordt een reiniging
met RESIN CLEANER onder hogere temperaturen van
ca. 50-70 °C ingezet.
Na de reiniging met voldoende warmwater (indien
mogelijk 70-90 °C) spoelen. RESIN CLEANER zal met
water een emulsie vormen en is goed afspoelbaar.

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).

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
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