KL 9 H
Nehoølavý odmaovací
pøípravek na vodní bázi

L u b ric a t io n s o lu t io n s

BEZPEÈNOST

ÚSPORA NÁKLADÙ

Nehoølavý

Vodní základ

Nahradí vechny rozpoutìdlové
odmaovací pøípravky a èistièe
podlah

Mùe být naøedìn (5%<10%)
Do studené nebo teplé vody

Bez nebezpeèných látek

Velmi úèinný

Atraktivní cena

APLIKACE
Èisticí a odmaovací pøípravek pro nástroje, stroje, lisovací
nástroje, formy i podlahy.
Mùe být pouit na vechny mateeriály
Mùe být zahøát a pouit v myèkách bakteriologických nástrojù
Balení: 5L, 20L, 200L, ruèní sprej, utìrky.

CHARAKTERISTKA

Bez tìkavých látek (V.O.C)
Kontakt s potravinami: vyhovuje doporuèení AFSSA N°2007
SA0028 z 28. srpna 2007 pro pouití v domácnostech i prùmyslu








Forma:
Barva:
Vùnì:
Hustota: NFT 30020 :
pH:
Teplota pouití:

kapalina
bezbarvá
lehká
1.01
9.2  10.9
0 to 100° C

ts
Green lubrican

Kontakt pro získání dalích informací: www.ekomaziva.cz, www.molydal.com nebo +420 374 802 803
Ekomaziva s.r.o., 338 06 Cheznovice 7, ÈR, Tel: +420 374 802803  Email: info@ekomaziva.cz
MOLYDAL  ZAET 221 rue Paul Langevin 60740 SAINT MAXIMIN FRANCE Tél. : +33 (0)3 44 61 76 76  Fax : +33 (0)3 44 25 17 78

KL 9 H
Nehoølavý odmaovací
pøípravek na vodní bázi
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PØÍKLADY POUITÍ

Pøi zpracování kovù:

ZÁVÌR :

 firma pouívala nìkolik rozpoutìdlových
odmaovacích pøípravkù pro rùzné úèely:
èitìní nástrojù v myèkách, váleèkových
drah a podlahy.

Celkový pøínos ke zlepení pracovního a
ivotního prostøedí i bezpeènosti práce
(ádný zápach, bez rizika exploze, ádné
zdravotní problémy)

 Z dùvodu nutnosti omezení rizika
výbuchu vyzkoueli KL 9H na mytí váleèkù.
Výsledek mytí byl celkovì lepí ne s
rozpoutìdlovým odmaovaèem  celková
èistota, zneèitìní váleèku, nií spotøeba a
pomalejí odpaøování.
 Následnì KL9H pouili v myèce dílù.
Úèinnost byla opìt vyí ne pøi pouití
rozpoutìdlového odmaovaèe (èistota
dílù a nástrojù).
Monost øedìní pro èitìní podlah výraznì
sníila náklady na celkový úklid.

Odhadovaná úspora nákladù (nií
spotøeba, lepí cena, jedna skladová
poloka)

*

SAFETY

·
·
Výrobek není klasifikován podle naøízení CLP.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

OK

není
nejsou
není
nejsou

Nedá se pouít.
Nedá se pouít.

Pouívání maziv pøátelských k ivotnímu prostøedí znamená volit produktivitu a respekt k lidem i jejich
pracovnímu prostøedí.
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