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Technický list
METANOVA NICRO LW1
Čistiaci koncentrát na železničné vozidlá
Vysoko penový čistiaci koncentrát na báze hydroxidu sodného s antikoróznymi prísadami. Veľmi odporúčaný
na čistenie železničných vozidiel, obchodných a ťažkých nákladných vozidiel a iných náradí. Uľahčuje
jednoduché a účinné odstraňovanie oleja, olejových usadenín, sadzových a tukových zvyškov, brzdového
prachu atď. Riediteľný vodou až do pomeru 1:20. Nehorľavé.

Vlastnosti:
METANOVA NICRO LW1
 Vodou riediteľný
 Neobsahuje rozpúšťadlá
 Nehorľavý
 Bez fosfátov
 Účinné odstránenie silných olejových nečistôt, mastnoty
 Môže byť aplikovaná na farbené, lepené , tesnené povrchy, ako aj na hliníkové súčiastky
Možnosti použitia:
METANOVA NICRO LW1
 Čistenie železničných vagónov, lokomotív, vozňov
 Čistenie električiek
 Doprava
 (nákladné vozidlo, príves, traktor, nákladné auto a pod.)
 Čistenie pracovných strojov
 Čistenie podvozku
 Renovácia- opravy vozidiel
 Oprava strojov - údržba
Aplikácia
METANOVA NICRO LW1
Vozidlo, ktoré sa má čistiť, by sa malo pred umývaním odstaviť do tieňa. Povrch, ktorý sa má umývať, by
nemal by byť veľmi teplý alebo v zime - studený. Aplikácia studenou alebo teplou vodou zriedeného roztoku
môže byť ručnou metódou - kefovaním, postrekom, penivým zariadením.
V závislosti od stupňa kontaminácie po 3-15 minút povrch dôkladne opláchnite čistou vodou.
Pre niektoré povrchy, pred čisteným overte kompatibilitu.
Kontaminovaná voda vytvorená počas čistenia sa musí zhromaždiť (sedimentácia, odstraňovanie oleja,
neutralizácia, riedenie atď.).

Odporúčané riedenie (s vodou)
1: 20-1: 30 Denne čistenie v teplej vode (max. 60 ° C) rutinné umývanie
1: 10-1: 20 Čistenie studenou vodou, silnejšie mastné nečistoty
1: 5-1: 10 odstránenie oleja, brzdového prachu, generálna oprava
1: 2-1: 10 pre extrémne silné znečistenie

METANOVA NICRO LW1
Fyzikálno – chemické vlastností
Technické dáta:
Konzistencia:
Farba:
Zápach:
Bod vzplanutia:
Teplota varu:
Bod vzplanutia:
Hustota:
Hodnota pH:
Vodivosť:
Rozpustnosť vo vode:
Korózia na hliníku:
Korózia na oceli:

Balenie:
Kvapalina:
Sud:

25 kg kanister
200 kg

Hodnota
kvapalina
zelená
charakteristický
žiadny
> 100 ° C
-1 ° C
1,03 g / cm3 pri 20 ° C
12,5-13
koncentrát, 20 ° C
8,5
10 g / l, 20 ° C
116 μS / cm
voľne rozpustný pri 20 ° C
-0.031 g / dm2h
0,000 g / dm2h

Skúšobná metóda

