PRODUKTA INFORMĀCIJA
OKS 2610 / OKS 2611
Universal Cleaner

Apraksts
Bez-atlieku, izgarojošs universāls tīrītājs priekš iekārtu daļām un materiālu virsmām

Pielietojums

Priekšrocības un ieguvumi

Attīra visas virsmas un to daļas no neabsorbējošiem
materiāliem (metāliem, keramikas, plastmasas u.c.)

Mūsdienīgs aktīvais tīrītājs, kas balstīts uz dažādiem
šķīdinātājiem.

Lipīgu virsmu tīrīšanai pirms pārklāšanas ar krāsu,
hermētiķi vai līmi.

Augsta efektivitāte, pateicoties aktīvajām tīrīšanas
vielām.

Berzes virsmu tīrīšanai, kuras pakļautas lielai berzes
ietekmei, piemēram, sajūga un bremžu uzlikas.

Labāka sākotnējā netīrumu šķīdināšana kā bremžu
tīrītājiem, pateicoties lielākam mērcēšanas periodam.

Vecas eļļas un smērvielu noņemšanai, bremzēšanas
šķīdumu atliekām, silikoniem, kā arī vienkāršiem
pārklājumiem, līmēm un hermētiķiem.

Neveido kondensātu uz materiāla virsmas.
Piemērots lietošanai ar OKS Airspray sistēmu.
Pieejams arī aerosola versijā OKS 2611

Pielietošanas nozares
Industriālā uzturēšana un apkalpošana
Darbnīcās

Pielietojuma norādes
Samitrinātajām virsmām jānoņem liekais mitrums. Tīrīšana ir vēl efektīvāka, ja virsmu vienlaicīgi tīra ar papīra vai
celulozes audumu. Ja nepieciešams, procesu atkārto. Sīkas detaļas var tīrīt iegremdējot un izmantojot birsti. Pēc tam
ļauj pilnībā izžūt istabas temperatūrā. Nosusināt lieko tīrītāju un ļaut tam izgarot. Lietot labi vēdināmās telpās vai brīvā
dabā. Daži plastmasas un gumijas veidi un krāsas var tikt ietekmēti (piem. termoplasti, organiskais stikls). Iesakām
pārbaudīt materiālu isturību pirms lietošanas.
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PRODUKTA INFORMĀCIJA
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Tehniskie Dati
Standarts

Nosacījumi

Vienība

Vērtība

DIN 51 562-1

40°C

mm²/s

< 0.76

Uzliesmošanas punkts

OKS 2610

°C

< 21

Uzliesmošanas
Speciﬁskie dati

OKS 2611

°C

< -16

Bāze
Tips

Šķīdinātāju mikstūra

Viskozitāt

Blīvums

g/ml

Krāsa

0.75
bezkrāsains

Iepakojums
5 l skārda kārba
25 l skārda kārba
25 l tvertne
200 l tvertne
500 ml aerosols (OKS 2611)

OKS Spezialschmierstoﬀe GmbH
Ganghoferstraße 47
82216 Maisach, Germany
Phone: +49 (0) 8142 3051 - 523 and 556
Fax:
+49 (0) 8142 3051 - 923 and 956
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

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
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