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   SEA CARE O.S.D  ) 555كلينر (

 

 آن های رآوردهراكندگی لکه های روغن وفپ باعث كه بوده آب  پايه بر فرآورده يك  555 كلينر -

 درآب دريا شده و از تجمع آن بر روی آب دريا جلوگيری می كند . 

  قابل و  است  سمی غير آن  دهنده تشکيل خام مواد  كه بودهآبی  پايه  فرآورده يك   555 كلينر_  

 . باشد می کیبيولوژي  تجزيه
 

 دستورالعمل استفاده وميزان آن جهت لکه های نفتی در دريا : 

را مستقيما وبه صورت خالص بر روی لکه نفتی وقسمت آلوده پاشيده به طرق مختلف اين  555كلينر 

جذب لکه های نفتی گردد . سپس سعی كنيد  555كار قابل انجام است سپس مدتی صبركنيد تا كلينر

ب آكه بوسيله همزدن آب دريا يك حالت امولسيونی ايجاد كرده تا به سبب آن محلول اموالسيون در

 دريا محو می گردد . 
 

 : دستورالعمل استفاده وميزان آن جهت آلودگی نفتی درساحل يا كنار دريا

  555  كلينر تا كنيد صبر  مدتی و پاشيده آلودگی روی بر را 555 كلينر از مناسب مقداردراين حالت 

 پاك نوع و مصرف ميزان. كنيد تميز را آلوده مناطق  شستشو طريق از سپس شده لودهآ سطوح  جذب

 آلودگی ميزان كه وقتی دارد منطقه بودن آلوده زمان ومدت آن ونوع لودگیآ ميزان به بستگی كردن

 . بود خواهد كافی مربع متر 01 جهت 555 ليتر يك تقريبا شد كم
 

 دستورالعمل پاک كردن روغن بر روی عرشه  :

سعی شود ابتدا تا آنجائی كه ممکن است روغن يا نفت ريخته شده بر روی عرشه ابتدا جمع آوری شده  

پاشيده بطوری كه سطح روغنی را بپوشاند مدتی  555وسپس بر روی باقيمانده روغن مقداری كلينر 

 در روغن نفوذ كرده سپس با آب بشوئيد .  555صبر كنيد تا كلينر 
 

 : وكاربرد استفاده های قابليت

  آن بيولوژيکی تجزيه وقابل  بودن  سمی وغير استفاده جهت از ايمنی ضريب بودن باال  - 

  آن كنندگی امولسيون قدرت بودن باال  -

  آسان و سريع استفاده قابل - 

 نندهك روان های روغن  كوره نفت - سفيد نفت - خام نفت - پارافين مانند نفتی مواد كننده پخش  -

  ذخيره تانك ته در سوخت هماند  باقی و
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 : محلول مشخصات

  روشن ای قهوه مايع:             ظاهری شکل

 Cº 51 در مکعب متر سانتی به گرم 0:                     دانسيته

  ندارد:              اشتعال نقطه

 . ندارد اثر فلزات برروی

 . ندارد اثر الستيك برروی

  باشد می ليتری 011 و ليتری 01 ظروف در بندی بسته
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