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Disclean (F-145) 
 

F-145اسيد مناسب جهت از بين بردن رسوبات حاصل از آب درياوجلبك  و  يك يك محلول شامل دترجنت

 رساند . هيچگونهآسيبي به سطح فلز نميF-145و براق كردن سطح فلزبكارميرود. 

F-145 گي قطعه به آن يا زنگ زد ريخته به ميزان مناسب بستگي به آلودگي را بايد در يك ظرف پالستيكي

 كنيد. آب اضافه كرده سپس با آن قطعه آلوده را شستشو داده و با آب تازه آبكشي

 استفاده كنيد. %05جهت قطعات حساس و شستشويمكان جوش كاري شده تعميراتي   از محلول 

  05دقيقه از محلول  50كه نسبت به   خوردگي حساس نيستند مانند  مس وبرنج به مدت  قطعاتي براي

 دقيقه استفاده كنيد . 50به مدت  %05الي  55استفاده كنيد .جهت قطعات آلومينيومي از محلول  %05الي 

 50درصد به مدت  05الي  55هاي زنگ زدكي از روي سطوح رنگ شده از محلول  براي از بين بردن لكه

 دقيقه استفاده  كنيد .

درصد بستكي به ميزان زنگ استفاده  05الي  05سراميك و لعاب و شيشه از محلول  براي استفاده برروي

 05-55به مدت  %05كنيد  و سپس با آب شستشو دهيد .براي از بين بردن لكههايسيمان و آهك از محلول 

الي  0ومحل را شستشو دهيد .براي برطرف كردن رسوبات در مخازن كارگو از محلول  دقيقه استفاده كرده

 .زنگ استفاده كنيدتا از بين  رفتن درصد بصورتگردشي 55

 : مشخصات

 شكل ظاهري     : محلول بي رنگ

 گرم به سانتي متر مكعب 0/5دانسيته           : 

         PH (1% ) :   5/2الي  5/1

استيل و برنج و گالوانيزه را  -تاثير بر فلزات  :  در مدت زمان تماس طوالني احتمال خورندگي برروي آهن 

 .دارد

 الستيك          :   تاثير ندارد

 : كاربرد

 -مي برد. را به آساني از بينرسوبات حاصل از آب دريا و جلبك لكه هاي 

 فلزات آهني را براحتي تميز نموده وآنها را نسبت به خورندگي مجدد محافظت ميكند.-

 لكه هاي سياه را از روي فلزات غير آهني از بين مي برد.-

 تميزوبراق مي كند سطوح آلمينيومي را-

 . سراميكي ولعابي برمي دارد -را از روي سطوح رنگ شده و رسوبا ت و جلبك آهك  ,براحتي  زنگ 

آتش گيريا آتش زدا -شده به فلز داده وباعث مي شود كه رنگ روي آن بهتر بچسبد .يك حالت محافظت -
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 نيست .


