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(سهامی خاص)

)کلينرMETAL BRIGHT (546
کلينر 546يک محلول شامل دترجنت ويک اسيد مناسب جهت ازبين بردن زنگ وبراق کردن سطح فلز بکار
می رود .
کلينر 546هيچگونه آسيبی به سطح فلز نمی رساند.
کلينر 546رابايد دريک ظرف پالستيکی ريخته به ميزان مناسب بستگی به آلودگی يا زنگ قطعه به آن آب
اضافه کرده سپس با آن قطعه آلوده را شستشو داده وبا آب تازه آبکشی کنيد.
جهت قطعات حساس وشستشوی مکان جوش کاری شده تعميراتی از محلول  %6استفاده کنيد.
برای قطعاتی که نسبت به خوردگی حساس نيستند مانند مس و برنج به مدت  56دقيقه از محلول  02الی
 %62استفاده کنيد .جهت قطعات آلومينيومی از محلول  52الی  %02به مدت  56دقيقه استفاده کنيد.
برای ازبين بردن لکه های زنگ زدگی از روی سطوح رنگ شده از محلول  52الی  02درصد به مدت 56
دقيقه استفاده کنيد.
برای استفاده بر روی سراميک ولعاب وشيشه از محلول  02الی  62درصد بستگی به ميزان زنگ استفاده
کنيد و سپس با آب شستشو دهيد.
برای از بين بردن لکه های سيمان وآهک از محلول  %02به مدت  02 – 52دقيقه استفاده کرده ومحل را
شستشو دهيد  .برای برطرف کردن زنگ زدگی درمخازن از محلول  6الی  52درصد بصورت گردشی تا ازبين
رفتن زنگ استفاده کنيد.
مشخصات :

شکل ظاهری  :محلول بی رنگ
 5/0 :گرم به سانتی متر مکعب
دانسيته
) 5/6 : PH(1%الی 0/6
تاثير برفلزات  :در مدت زمان تماس طوالنی احتمال خورندگی بر روی آهن  ،استيل ،برنج و گالوانيزه را دارد.
 :تاثير ندارد.
الستيک
کاربرد :
 لکه های زنگ و زنگ زدگی سطح را به آسانی ازبين می برد. فلزات آهنی را براحتی تميز نموده وآنها را نسبت به خورندگی مجدد محافظت می نمايد. لکه های سياه را از روی فلزات غير آهنی ازبين می برد.Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran
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سطوح آلومينيومی را تميز و براق می کند.
براحتی زنگ و آهک را از روی سطوح رنگ شده ،سراميکی ولعابی برمی دارد.
يک حالت محافظت شده به فلز داده و باعث می شود که رنگ روی آن بهتر بچسبد.
آتش گير يا آتش زدا نيست.
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