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COSMOFEN 20

Środek czyszczący do PCW
ZASTOSOWANIE

COSMOFEN 20
środek
czyszczący
z
antystatykiem
nie
rozpuszczający tworzywa stosowany do czyszczenia twardych płyt
kompaktowych PCW, profili powlekanych folią (system Renolit) i profili
poliuretanowych, Plyty z twardego spienionego PCV np. Forex®.
COSMOFEN 20 przeznaczony szczególnie do usuwania kurzu,
resztek kleju z folii ochronnych, śladów tłuszczu, gumy, resztek
świeżej pianki poliuretanowej i świeżej pozostałości masy
uszczelniającej jak również czyszczenia z resztek bitumu i smoły.
Zawarty w kleju środek antyelektrostatyczny skutecznie zapobiega
skłonności powierzchni profili do ponownego zabrudzenia.
COSMOFEN 20 ze względu na dobrą tolerancję z powierzchniami z
tworzyw sztucznych w połączeniu z działaniem antyelektrostatycznym
znajduje zastosowanie konstruowaniu stanowisk targowych, w
produkcji szyldów a w szczególności w branży przetwórstwa tworzyw
sztucznych.

DANE TECHNICZNE
SKŁAD

mieszanka węglowodorów alifatycznych, bezwonna, za zawiera
węglowodorów chlorowanych

GĘSTOŚĆ

wg EN 542 przy +20°C

NAJNIŻSZA TEMPERATURA
OBRÓBKI

ca

0,71g/cm³

od

+5°C

TEMPERATURA ZAPŁONU

-14°C

TEMPERATURA PALENIA SIĘ

SPOSÓB UŻYCIA

+260°C

Czyszczenie nie wilgotnych powierzchni odbywa się za pomocą
suchych ściereczek z celulozy lub bawełny, nie pozostawiających
smug i nie barwiących.
Przy silniejszych zabrudzeniach patrz Wskazówki dotyczące obróbki w
Karcie Informacyjnej należy zastosować COSMOFEN 10 (lekko
rozpuszczający).
Przy wygładzaniu i polerowaniu - patrz Wskazówki dotyczące obróbki
w Karcie Informacyjnej - należy zastosować COSMOFEN 5 (silnie
rozpuszczający).
Ze środków powierzchniowo czynnych na bazie wody poleca się
COSMOKLAR Color, COSMOKLAR Mleczko czyszczące i zestaw
konserwacyjny COSMOKLAR.
* Przed zastosowaniem środka czyszczącego przy wszystkich
powierzchniach z tworzywa sztucznego nie
wymienionych w
Informacji Technicznej zalecamy wykonanie prób przydatności.
* Przy zastosowaniu środków czyszczących do oczyszczania
wstępnego powierzchni materiałowych przed naniesieniem klejów
adhezyjnych lub mas uszczelniających zawarty w nich środek
antyelektrostatyczny może wpływać na pogorszenie przyczepności.
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Środek czyszczący do PCW
MAGAZYNOWANIE

COSMOFEN 20 Opakowania oryginalne, szczelnie zamknięte należy
przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +15°C
do +25°C, Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętych
opakowaniach wynosi12 miesięcy.

OPAKOWANIE

1000 ml butelka metalowa, jednostka wysyłkowa 10 butelek w kartonie
10 l kanister metalowy
30 l kanister metalowy
200 l beczki z otworem czopowym
Akcesoria:
W naszej ofercie mamy celulozowe, nie barwiące chusteczki
czyszczące na rolkach z dozownikiem odrywającym. W celu
oszczędnego stosowania środków czyszczących z dużych pojemników
polecamy nasze nawilżacze oszczędnościowe/dozowniki ochronne
(pojemność 4 l).

OZNAKOWANIE

COSMOFEN 20 – środek czyszczący do PCW wymaga
oznakowania w rozumieniu przepisów o materiałach niebezpiecznych
(GefStoffV).
Pozostałe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania
znajdziecie Państwo w Instrukcji bezpieczeństwa 91/155/EWG.

Nasze instrukcje użycia, wytyczne do obróbki, informacje dotyczące produktu i usług oraz inne dane techniczne są jedynie dyrektywami
ogólnymi; opisują one jedynie cechy naszych produktów (podanie/ustalenie wartości w momencie produkcji) oraz usług i nie stanowią
gwarancji w rozumieniu § 443 k.c. Z uwagi na różnorodność zastosowań pojedynczego produktu oraz szczególne warunki (np.
parametry obróbki, właściwości materiału itp.) osoba stosująca produkt zobowiązana jest do wykonania własnych prób; nasze bezpłatne
porady w zakresie zastosowania technicznego, udzielane ustnie, pisemnie i na zasadzie próby, nie są wiążące
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