
DEGRESANT ECOLOGIC ADITIVAT

Pentru date suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi:
                                        S.C. SOLVAGROMED S.R.L.

                               tel.: 0269-843.601
fax: 0269-831.377

Descrierea produsului
DEGRESANTUL ECOLOGIC ADITIVAT
este  un  produs  pe  bază de  esteri  alchilici  ai
acizilor graşi (proveniţi din uleiuri vegetale)
aditivat cu tensid neionic. Este folosit ca
solvent în tehnologii cu impact redus asupra
mediului.  Produsul are proprietăţi excelente de
lubrifiere, solvatare, având în acelaşi timp
inflamabilitate redusă.

DEGRESANTUL ECOLOGIC ADITIVAT
este recomandat ca înlocuitor al solvenţilor
petrolieri. Este ideal pentru curăţarea pieselor
şi a utilajelor industriale, putând fi aplicat pe
toate tipurile de metale şi aliaje.

Caracteristici
· ecologic şi biodegradabil
· netoxic, sigur pentru utilizatori
· volatilitate scăzută, fără COV
· degresant pentru condiţii grele
· protecţie anticorozivă

Proprietăţi
Aspect (250C)                 lichid limpede, galbui
Densitate (200C)             850-910 kg/m3

Viscozitate (400C)          3,4-5,2 mm2/s

Conţinut în esteri            min. 90%
Indice de aciditate           max. 3 mg KOH/g
Punct de inflamabilitate  min. 1400C

Aplicaţii specifice
· degresant pentru curăţarea maşinilor şi

motoarelor
· solvent alternativ pentru lacuri şi vopsele

alchidice
· solvent în produse pentru spălări

menajere şi industriale
· component în produse de decapare a

faţadelor şi anti-grafitti
· solvent pentru cerneluri tipografice şi

degresare
· solvent în produse cosmetice şi

farmaceutice
· component în produse de răcire şi ungere

pentru prelucrări metalice
· component în formulări de pesticide
· produs pentru curăţarea plajelor poluate

cu “maree neagră”.

Modul de utilizare
Se aplică nediluat. Se lucrează manual sau
cu maşini  industriale speciale de spălat,
prin imersie sau pensulare.
Produsul se îndepărtează apoi prin spălare
cu apă.
Recomandările de utilizare a produsului
sunt stabilite ca urmare a incercărilor
practice.
Produsul epuizat se colectează şi se trimite
la reţeaua de canalizare chimic impură.

Depozitare şi ambalare
Produsul se depozitează în spaţii bine
ventilate, departe de surse de căldură şi foc,
la o temperatură cuprinsă între 10 şi 500C.
Ambalaje: 2 L, 5 L, 25 L


