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FLAMIL 3S
Industrijski razmaščevalec

LASTNOSTI
 biološko razgradljiv
 uporaba je enostavna, ne vsebuje
nevarnih kemičnih snovi in
halogeniziranih ogljikovodikov
 hitro in popolnoma razgrajuje in
odstranjuje zasmoljena mineralna olja
in masti, saje, črnilo, obloge nikotina
ipd.
 vsebuje aditive in emulgatorje za
zaščito pred rjo
 zelo močno je koncentriran, izredno
gospodaren
 najprimernejše doplnilo za čiščenje s
tlačnimi in parnimi stroji za čiščenje

 Flamil 3 S čisti: stroje, motorje,
viličarje, tovorna vozila, avtomobilske
ponjave, notranjost vozil
avtomehanične delavnice,
avtoprevozniki
 izolatorje, omarice za orodje, strojne
dele, liste žag,
 industrijske tlake, kovine pred
grundiranjem in lakiranjem
 tkalne stroje, pletilne stroje
 pisarne, talne plošče
 kopalne kadi,
 rešetke za žar. pekače, kuhinjske
aparate, štedilnike, pečice

PODROČJA UPORABE
 kovinsko predelovalna industrija,
letalska industrija, ladjedelništvo
 visoke in nizke gradnje
 cestne baze
 vzdrževanje termičnih in hladilnih
naprav, rezervoarjev in kotlov

NAČIN UPORABE
 potrebno ga je redčiti z vodo, odvisno
od področja uporabe dodajamo 10 do
500 delov vode.
 sredstvo pršimo, z njim brišemo ali
vanj potapljamo

Opisi in navodila za uporabo z naših prospektov temeljijo na izkušnjah. Ker na
uporabo in razmerja, ki so specifična ne moremo vplivati, ne moremo prevzeti
nobene garancije za uspeh, ki ga je želel doseči uporabnik. Enako velja tudi za
morebitno škodo nastalo v primeru neustrezne uporabe. Vendar pa to ne velja, če so
takšne škode dokazljivo nastale zaradi neustrezne kakovosti ali sestave izdelka.

 pri visokotlačnih aparatih
priporočamo glede na stopnjo
umazanosti redčenje v razmerju
1:50 do 1:500
 redčenje za steklo in barve:
1:100 do 1:500, če je potrebna
večja koncentracija opravite
delovni preizkus
 ob uporabi z vročo vodo se
čistilni učinek bistveno poveča.
 zaradi njegove nastrupene
sestave ga lahko uporabljate
tudi na področju živilsko
predelovalne industrije.

OPOZORILO! Pri uporabi
koncentrata lahko poškodujemo
nekatere vrste stekla in barv.
TEHNIČNI PODATKI
Vonj:po španskem bezgu
pH (koncentrat):
12-13
pH 1%raztopina:
10-11
Plamenišče:
negorljiv
0
Gostota (20 C): 1,11 g/ml

