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Technický list
METANOVA NICRO 901 K-3S
Vysoko účinný odmasťovací prostriedok

METANOVA NICRO 901 K -3S - Bez chlórový uhľovodíkový odmasťovací prostriedok neobsahujúce
halogény, PTBB, PCB a PCT látky a preto je hodnotený ako vhodný produkt z hľadiska životného
prostredia.
Optimálny prostriedok pre rýchle a dôkladné odmastenie najmä kovových materiálov pred ďalším
technologickým krokom - lepenie alebo ďalšie povrchové úpravy.

Vlastnosti:
METANOVA NICRO 901 K -3S
* Veľmi dobre rozpúšťa živočíšne, rastlinné a minerálne tuky a oleje
* Rozpúšťa aj zaoxidované a zapečené mazivá
* Odplavuje mechanické nečistoty, vrátane mäkkých typov karbónov
* Rýchlo odmasťuje kovy, gumu, plasty (pred aplikáciou na plasty je nutné vyskúšať ich odolnosť), sklo
a iné materiály
* Odparuje sa bez zbytku a vo veľmi krátkej dobe
* Nespôsobuje koróziu
* Neobsahuje jedovaté výpary
* Nenapadá povrchové úpravy kovov
* Horľavina I.triedy nebezpečnosti
* Hnací plyn v spreji: CO2 - viac aktívne látky, menej odpadu, vyššia bezpečnosť

Možnosti použitia:
METANOVA NICRO 901 K -3S
* Pre odmastenie povrchov rôznych materiálov pred lepením alebo povrchovou úpravou v
najrôznejších oblastiach priemyslu a opravárstva
* Na odstránenie mazacích tukov alebo olejov z ložísk, pohyblivých dielov a klzných plôch
* Odporúčaný odmasťovací prostriedok pred aplikáciou montážnych pást (ochrán proti
zadretiu)METANOVA NICRO Thermocup 1200, 1400 a 1500 alebo špeciálnych mazacích tukov NICRO
550, NICRO 636 a ostatných mazív
* Používa sa výhradne lokálne a nie je určený pre použitie ako náplň do umývacích stolov

METANOVA NICRO 901 K -3S
Fyzikálno – chemické vlastností
Technické dáta:
Vzhľad (pri 20 ° C):
Farba:
Zápach:
Výtoková doba:
Bod vzplanutia:
Teplota zapálenia:
Hustota:
Zvyšok po odparení:
Rozpustnosť vo vode:

Hodnota
kvapalné, aerosól
bezfarebná a číra
charakteristický
10 s pri 20 ° C, 100 ml, 4 mm
-18
237
0,81 g / ml
pri 20 ° C
0,002%
čiastočne rozpustný

Balenie:
Aerosól:
Kvapalina:
Kvapalina:

E-02-0010-06
E-02-0010-10
E-02-0010-20

400 ML sprej
1 L plechovka
5 L kanister

Skúšobná metóda

DIN EN ISO 2431

DIN 51 757 C

