PRODUCT DATA SHEET

PRODUCT TYPE A9
Vloeibaar detergent voor ultrasoon proces
geschikt voor alle materialen en in het bijzonder staallegeringen

PRODUCT TYPE A9 is een vloeibaar detergent, dat met name is samengesteld voor de reiniging in een
bewerkingsreeks van mechanische onderdelen, toegepast in o.a. de automobielindustrie en bij draadtrekken.
Het verwijdert alle soorten polijstpasta’s, trekoliën en spanen.

EIGENSCHAPPEN
PRODUCT TYPE A9 is een roodbruine dikke vloeistof die verdund in water wordt gebruikt.

Aspect
Soortelijk gewicht bij 20 0C
pH puur product
Oplosbaarheid in water

roodbruin
1,08 +/- 0,01 g/ml
9,9 +/- 0,5
totaal

Visueel
MO 0810
MO 0710

VOORDELEN
PRODUCT TYPE A9 is een product dat gemakkelijk kan worden verdund en afgespoeld. De eigenschappen
van dit product bieden een tijdelijke en zeer efficiënte bescherming tegen oxidatie. De aangepaste Herberttest (DIN 51360), die op dit reinigingsmiddel is toegepast, toont aan dat de mate van corrosie nihil is, zelfs
bij een verdunning van 1:70.
PRODUCT TYPE A9 bevat geen fosfaat en is geschikt voor ultrafiltratie.
De gereinigde onderdelen kunnen na het spoelen (water, demiwater) worden gedroogd met gehalogeneerde koolwaterstoffen, hete lucht of stikstof.

GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN
De concentratie is afhankelijk van de toepassing en ligt bij normaal gebruik tussen 1 en 3 % volume.
De gebruikstemperatuur ligt tussen 60 0C en 65 0C. Door periodiek te titreren is de kwaliteit van de vloeistof te
bepalen en verlengt men de standtijd van het bad door toevoeging van de nodige hoeveelheid detergent. Een
triteerkit is bij Kemet Europe te bestellen.
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VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK
Draag bij het gebruik van PRODUCT TYPE A9 steeds een geschikte veiligheidsbril en geschikte
handschoenen

WETGEVING
PRODUCT TYPE A9 is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar.
Het afval van de gebruikte oplossing dient te worden geneutraliseerd en gefiltreerd alvorens het te
lozen op het riool. Hierbij dient de lokale wetgeving in acht te worden genomen.
 Badneutralisatie en badconditie bepaling is op verzoek beschikbaar.
Bestanddelen van deze samenstelling zijn in overeenstemming met de lijst der producten die
goedgekeurd werden door het Franse Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid als zijnde geschikt
voor het reinigen van materialen die in aanraking komen met voedingswaren.

VERPAKKING / OPSLAG
In verpakking van 20 l en in vaten van 200 l.
De producten afgesloten, koel en vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid in gesloten verpakking ca. 18 maanden.

HYGIENE & VEILIGHEID
Zie veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.
Draag geschikte handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik van het product.

De gegevens in deze ‘product data sheet’ zijn bedoeld als aanwijzingen en kunnen in geen geval leiden tot aansprakelijkheid
van Kemet Europe.

Kemet Europe B.V.
Oude Moerstraatsebaan 110
NL – 4614 RS Bergen op Zoom
Tel. 0164 – 271700
Fax 0164 – 243603
info@kemet-europe.com
www.kemet-europe.com
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