
Produkto informacija RM 48 

PressurePro Fosfatavimo RM 
48

Nuriebalinimas ir fosforinimas vieno darbo ciklo metu. 
Suteikia laikiną apsaugą nuo korozijos ir puikų pagrindą 
dažams. Padengta priemonė suteikia pilkai melsvą geležies 
fosfatų dangą.

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

Savybės

■ Veiksminga riebalų šalinimo ir fosfatinimo priemonė
■ Apdirbtas paviršius pasidengia gelsvai melsvu geležies fosfatų sluoksniu
■ Patikimai apsaugo nuo korozijos keletą dienų
■ Suteikia puikų pagrindą dažams
■ Nereikalauja ypatingos priežiūros sandėliuojant
■ Koncentrato pH - maždaug 2
■ Skaidrus, bespalvis skystis
■ Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
■ Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
■ Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
■ Be lakiųjų organinių junginių (VOC)

Panaudojimas:

Metalo dirbinių pramonė: Riebalų šalinimui ir nufosfatinimui

Pramonė: Paviršių nuriebalinimui

Automobilių atstovybės / dirbtu-

vės / garažai:
Riebalų šalinimui ir nufosfatinimui

Naudojimo galimybės

■ Aukšto slėgio įrenginiai
■ Detalių plovimo įrenginiai

pH

2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
koncentrate rūgštinis silpnai rūgštinis silpnai šarminis šarminis

Prekės kodas

20 l 6.295-219.0

200 l 6.295-410.0

1000 l 6.296-099.0
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Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

■ Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrengi-
nio

■ Priemonė veiksminga 80-150 °C temperatūroje.
■ Išmatuokite tirpalo pH. Nominali reikšmė: 4,5 - 5. Prireikus, koreguokite 

tirpalo stiprumą.
■ Nedelsdami tolygiai valykite paviršių: nuo viršaus iki apačios, valydami 

atkarpomis viena po kitos.
■ Kartokite procedūrą tol, kol paviršius pasidengs gelsvai melsvu geležies 

fosfatų sluoksniu.
■ Nuskalaukite paviršių karštu, švariu vandeniu, naudodami aukšto slėgio 

plovimo įrenginį.

Detalių plovimo įrenginiai

■ Paruoškite mišinį.
■ Išmatuokite tirpalo pH. Nominali reikšmė: 4,5 - 5. Prireikus, koreguokite 

tirpalo stiprumą.
■ Atskiedę reikiamu santykiu, įpilkite priemonės į detalių plovimo įrenginį.
■ Nustatykite 80 °C temperatūrą
■ Paviršiaus pasidengimą geležies fosfatų sluoksniu reguliuokite nustatyda-

mi atitinkamą sąveikos trukmę.
■ Nuskalaukite paviršių karštu, švariu vandeniu, naudodami aukšto slėgio 

plovimo įrenginį.

Naudojimo instrukcija:

■ Pasirūpinkite, kad išvalytos dalys galėtų greitai išdžiūti ir vėliau būtų 
laikomos sausai.

■ Šalindami purviną vandenį, vadovaukitės vietiniais nuotekų šalinimo 
reikalavimais.

■ Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:

■ Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turinys: Valymo metodas: Pirminis skiedimas: Skiedimas: Užteršimai: Išeiga:

1000 ml Aukšto slėgio įrenginiai 0.5-1 % vidutinis 10 m²

Dėl išsamesnės informacijos prašome 
susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com  


