
MOL EcoClean-S
prostriedok na čistenie motora

MOL EcoClean-S je odmasťovacia kvapalina na báze rozpúšťadla obsahujúca vysoké množstvo aktívnych zložiek.

Použitie:
- Naneste produkt na povrch pomocou štetca, striekaním alebo ponorením.
- Po 15-20 minútach pôsobenia sa uvoľnia alebo rozpustia nečistoty z povrchu.
- Potom umyte povrch s množstvom vody, aby bola odstránená spolu s nečistotami.
- Po umytí vysušte povrch alebo ho utrite mäkkou handričkou.
Ak je povrch silne znečistený, odporúča sa použiť opakované namáčanie a čistenie.

Použitie

Čistenie povrchov vozidiel znečistených olejom, mazivom alebo
bitúmenom

Čistenie železničných cisterien a podzemných nádrží

Odstraňovanie zvyškov triesok z obrábaných povrchov kovov

Čistenie povrchov vozidiel znečistených olejom, mazivom alebo
bitúmenom

Čistenie železničných cisterien a podzemných nádrží

Odstraňovanie zvyškov triesok z obrábaných povrchov kovov

Vlastnosti a výhody

Vysoký obsah účinnej látkyÚčinne odstraňuje silné nečistotyÚčinne odstraňuje silné nečistotyVysoký obsah účinnej látky

Ľahko miešateľné s vodouJednoduchý oplachJednoduchý oplachĽahko miešateľné s vodou

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

bledozelená, číra kvapalinaVzhľad

0,810Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3]

250Bod horenia (Cleveland) [°C]

61Bod vzplanutia (Pensky-Martens) [°C]

mliečna bielo sfarbenýVzhľad emulzie (10% obj. vo vode tvrdosti 20 °N)

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale so vzduchotesným uzáverom, oddelene od potravín, na mieste chránenom pred
vodou a slnečným žiarením, mimo dosahu detí.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 24 mesiacov
Horľavá kvapalina: III. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: max. 30°C

Informácie o objednávaní

PpKN 34022090

SAP kód a balenie:
MOL EcoClean-S 160KG 216,5 l oceľový sud (len na objednávku)19010170

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi
08-15 h v pracovných dňoch)
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