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PRODUCT TYPE O2

WERKING
Met toepassingen in onderhoud en werktuigbouwkunde, is PRODUCT TYPE O2 speciaal ontwikkeld
voor gebruik in sproeiwasmachines voor alle metalen in de industrie.
Dit product is geklasseerd voor luchtvaartonderhoud met referentie SNECMA DMR 70214.
PRODUCT TYPE O2 is een geconcentreerde detergent vervaardigd uit een mix van hoog presterende
ontharders, vloeistof, sterk alcalisch, niet schuimend en speciaal bewerkt voor een sproei-ontvetting.
De uitstekende reinigingscapaciteit is toe te schrijven aan het hoge penetratievermogen.
De anti-corrosie eigenschappen maken het product geschikt als tijdelijk corrosie beschermingsmiddel.
Reukloos, biologisch afbreekbaar; PRODUCT TYPE O2 kan na bewerking gemakkelijk verwijderd
worden volgens de van kracht zijnde reglementering.

SPECIFICATIES
Eigenschappen

Eenheid

Waarden

Methoden

kleurloos tot licht geel

Visueel

g/ml

1,29  0,02
13,0  0,5
11,9  0,5

MO 0810
MO 0710
MO 0710

Type

Eenheid

Waarden

Methoden

Oppervlaktespanning bij 1%
Brekingsindex bij 20°
Oplosbaarheid in water

dynes/cm

32
1,39  0,2
totale

Laboratorium
Laboratorium

Voorkomen
Dichtheid bij 20°C
pH puur product
pH bij 1 % oplossing

EIGENSCHAPPEN
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VERPAKKING
In een container van 20 kg of vat van 210 kg.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
Bewaar het product in gesloten verpakking.
Houdbaarheid van het product : 18 maanden

GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN
PRODUCT TYPE O2 wordt gebruikt in een concentratie van 1 à 5% en bij een temperatuur van
40° tot 50°C. In sommige gevallen is het raadzaam om de stukken na gebruik te spoelen.
Oplossingen met PRODUCT TYPE O2 worden door middel van analyse gecontroleerd.
PRODUCT TYPE O2 is een corrosief product en dient niet gebruikt te worden op lichte metalen.

WETGEVING
PRODUCT TYPE O2 is biologisch afbreekbaar volgens de 648/2004 reglementering.
De gebruikte oplossingen dienen geneutraliseerd en gefiltreerd te worden alvorens te lozen, met
inachtname van de lokale wetgeving.
Raadpleeg ook het veiligheidsinformatieblad alvorens met het product te gaan werken.
Badneutralisatie- en titratiebepalingen zijn op verzoek beschikbaar.
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.

De gegevens in dit Product Data Blad zijn bedoeld als aanwijzingen en kunnen in geen geval leiden tot
aansprakelijkheid van Kemet Europe bij welke schade dan ook.

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