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Professioneel gamma

Product specificaties

Eco-Liquid
Wynn’s Eco-Liquid is een watergebaseerd reinigings- en
ontvettingsmiddel met uitstekende anticorrosie
eigenschappen voor onderdelen, dat met de Eco Parts
Cleaner machine dient gebruikt te worden

Eigenschappen
 Krachtig efficiënt ontvettingsmiddel.
 Verwijdert motorolie, vet, verbrandingsresten (carbon), hydraulische olie, ruwe olie,
soldeersel, harsen en dierlijk vet.
 Efficiënte reiniging van ferro- en non-ferrometalen.
 Niet corrosief voor ferrometalen en legeringen.
 Verbetert de biologische afbreking van koolwaterstofresidu en ander organisch vuil.
 De Wynn’s Eco-Liquid is een oplossing op basis van water met een neutrale pH (pH 7),
die de huid en de ademhalingswegen niet irriteert.
 De reinigingsvloeistof is onbrandbaar en dus gebruikers- en milieuvriendelijk.
 Minimaal verdampingsverlies.
 De oppervlakte actieve bestanddelen beantwoorden aan de vereisten i.v.m.
biologische afbreekbaarheid van de detergentenwetgeving (648/2004/EC).
Toepassingen
 Reiniging van non-ferro- en ferrometalen onderdelen.
 De meeste rubbers en kunststoffen.
Kenmerken
Uitzicht
Dichtheid bij 15°C
Vlampunt
pH waarde

: lichtgele vloeistof
: ca. 1,0202 kg/dm³
: geen
: ca. 7,4
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Gebruiksaanwijzing
 Bij de eerste ingebruikname en jaarlijks onderhoud: voorzichtig 4x20 liter Wynn’s EcoLiquid via de rooster bovenaan de Wynn’s Eco Parts Cleaner machine gieten.
 Gemiddelde frequentie om bij te vullen: 1x20 liter alle 4 tot 6 weken

Product specificaties

Verpakking
PN 24297 – 20 liters – EN/FR/DE/NL/ES/IT
Nota
Wynn’s Eco-Liquid is tevens geschikt om te gebruiken als reinigingsvloeistof in ultrasoon
apparaten, in het bijzonder als deze verwarmd worden op 37°C.
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