
Спец. почистватели за алуминий     COSMOFEN  60 /65

Космофен  60 / 65
Сфера на приложение: COSMOFEN  60 е бързосъхнещо
почистващо средство със слаб мирис за боядисани или елоксирани
алуминиеви и полиуретанови профили. Отстранява прах, лепкави
остатъци от защитното фолио, мазен молив, остатъци от гуми, пресни
остатъци от полиуретанова пяна и пресни остатъци от изолиращ
материал както  катранени и асфалтени остатъци. COSMOFEN 60 се
прилага за почистване на залепваните повърхности преди процеса на
залепване, както и за отстраняване на пресни остатъци от лепила 1-K-
PUR-, 2-K-PUR-, 2-K-Eпоксидно-лепило, също и с работни машини.
COSMOFEN 60 е подходящ за почистване и разреждане (настройка на
вискозитета) на различни залепващи системи.

Технически данни :

БАЗА                     смесени алифатични въглеводородни, без аромати и без съдържание на въглеводород
ПЛЪТНОСТ ( по EN 542 при + 20 0 С ) ок. 0,71 г/см3

МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА НА ОБРАБОТКА над + 50 С
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ  ( според DIN 51755 )     -14 0C
ТЕМПЕРАТУРА НА ЗАПАЛВАНЕ ( според DIN 51794 ) +260 0С

УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА:
Почистването на сухи повърхности се извършва със сухи без власинки, неоцветяващи кърпи от
целулоза или памук.При интензивни замърсявания се прилага COSMOKLAR Почистващо мляко.
Моля съобразявайте се с техническата информация за продукта.

 * Важни указания:
Оцветените и лакирани повърхности по принцип не се разграждат от COSMOFEN 60 но
препоръчваме лични опити поради многообразието от прахово боядисани (чувствителни) и лакови
покрития  на повърхности.При почистване на прахово-боядисани повърхности без съдържание на
TGIC могат да се получат матови ефекти върху покритието причинено от почистването. За
почистването на някои видове лакови покрития се използуват други почистващи средства напр.
COSMOFEN 65, COSMOFEN 80, COSMOKLAR COLOR

МЕТОДИ НА ОБРАБОТКА:
 * Ако се забележат наличие на цветни пигменти върху  почистващите кърпи, това може да се дължи на
недостатъчно втвърдено прахово-лаково покритие. В този случай може да попитате паралелно
производителя на лаковите покрития.

СЪХРАНЕНИЕ :
COSMOFEN 60 -оригинални туби, плътно затворени, се съхраняват при температура +150 С до +250  С
без директно слънчево облъчване. Годност за съхранение в оригинални - туби-ок. 12 месеца.

РАЗМЕР НА ОПАКОВКИТЕ    1.000 мл.метални бутилки,
експедиционна единица-20 мет.бут. в специален кашон.

   10 л.   метални туби,
   30 л.   метални туби
   200 л. метални туби

Допълнително оборудване:
    Като доп. Оборудване доставяме нашите неоцветяващи целулозни кърпи на роле с практичен
диспенсер За ефективна обработка на разтворителите-почистватели от големи разфасовки предлагаме и
нашият безопасен диспенсер /овлажнител (4 л. Volumen).
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