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OKS 2670 / OKS 2671 
Intensive Cleaner for the Food Processing Industry 
 

         

 

Apraksts  

OKS 2670 / OKS 2671 ir efektīvs šķīdinātāja bāzes tīrītājs pārtikas rūpniecībā  

 

 

Lietošanas norādes  

Pielietojums 

§ Gultņu un detaļu tīrīšanai  

§ Vecu un gumijotu eļļu pārpalikumu noņemšanai  

§ Silikona pārpalikumu noņemšanai  

§ Virsmu sagatavošanai priekš saķeres 

 

Pielietojuma nozares  

§ Darbnīcas  

§ Pārtikas rūpniecība  

§ Lopkopība  

§ Farmācija  

 

Priekšrocības un ieguvumi 

§ Augsta tīrīšanas efektivitāte   

§ Ātra, bez-atlikumu izgarošana  

§ NSF K1 K3 reģistrēts  

§ Laba saderība ar plastmasiem

§ OKS 2670 ir lietojams OKS Airspray sistēmu 
 

§ Pieejams aerosolā OKS 2671  

Tīrīšanu padara efektīvāku vienlaicīgi berzējot virsmu ar papīra vai celulozes drānu. Ja nepieciešams, atkārto 
procesu. Ļauj nožūt istabas temperatūrā. Nosusināt notekošo tīrītāju. Uzmanību: lietot labi vēdināmās telpās, 
vai brīvā dabā. Pirms lietošanas pārbaudīt saderību ar plastmasām. Iepazīties ar NSF specifikācijām lietojot 
pārtikas ražošanā.
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Tehniskie Dati  

  Standarts  Nosacījumi  Vienība  Vērtība  

Bāze  

Tips     Šķīdinātāju misktūra 

Degšanas punkts  Aktīvā viela  °C -15 

Specifiskie dati  

Blīvums DIN EN ISO 3838 20°C g/ml 0.78 

Krāsa     Bezkrāsains 

     

Sertifikācija 

Pārtikas rūpniecība    OKS 2670  NSF K1, K3 Reg. No. 149997 

Pārtikas rūpniecība   OKS 2671  NSF K1, K3 Reg. No. 149998 

Iepakojums 

§ 5 l tvertne  

§ 25 l tvertne  

§ 200 l muca 

§ 400 ml aerosols (OKS 2671)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. 
Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi 
nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta.
Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā 
individuālos gadījumos.
Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, 
gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.
Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu 
piemērotību.
Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.

® =Reģistrēta preču zīme


