Castrol Techniclean AS 58
Avfettningsmedel

Produktbeskrivning
Castrol Techniclean™ AS 58 är ett lågaromatiskt kallavfettningsmedel, baserad på isoparaffin. Techniclean AS 58
avger en svag lukt och torkar snabbt. Produkten har goda avfettande egenskaper och är kompatibel med alla
metaller och de flesta icke-metaller.

Applikation
•Dopptvätt
Komponenterna bör vara helt nedsänkta i produkten. Kontakttiden beror på hur smutsigt godset är och/eller hur
hårt smutsen sitter.
•Ultraljudstvätt
Komponenterna bör vara helt nedsänkta i produkten.
•Inkapslad utrustning för ångavfettning vid lågt tryck.
Produkten är väl beprövad för att användas i sluten utrustning för ångavfettning vid lågt tryck. Den får dock inte
användas i öppna system vid ångavfettning.
•Spoltvätt
Produkten bör sprayas eller penslas på ytorna för att avlägsna föroreningar.

Fördelar
•
•
•
•

Produkten löser effektivt vax, fett, raka bearbetningsoljor med mera. På grund av den låga ytspänningen
tränger vätskan in i svårtillgängliga områden vilket förbättrar renligheten och reducerar omarbetning.
Produkten torkar snabbt och avger inga rester på godset, vilket ökar produktiviteten och minimerar
omarbetning.
Produkten är baserad på isoparaffin med låg aromathalt och mild lukt, vilket förbättrar arbetsmiljön för
personalen.
Lösningsmedlet kan återvinnas genom destillation vilket betyder att inget avfallsvatten produceras.
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Tekniska data

Användningsråd
•
•

Gummi och plats kan svälla vid långvarig kontakt.
Bör inte användas på elektriskutrustning.

Castrol, Techniclean (Lettered), och Castrol logotype är varumärken tillhörande Castrol Limited, används under licens.
Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området. De är avsedda
att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som garanti.
NORDIC LUBRICANTS AB
Castrol Industrial Lubricants & Services
Postadress: Box 49104, S-100 28 Stockholm, Sweden; Besöksadress: S:t Göransgatan 57 STOCKHOLM, Sweden
Telefon: +46(0)8-441 11 00 Fax: +46 (0)8-441 11 20
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