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 TANK CLEANER ) تانک کلينر(
 

تانك كلينر يك محصول قوي شامل حالل ها، امولسي فاير و دترجنت بوده , به راحتي آلودگي هاي 

 .روغن، مواد نفتي سنگين را از بين مي برد گريس ناشي از

 طريقه مصرف : 

غوطه وري قطعه در آن،  -كلينر جهت از بين بردن آلودگي به روشهاي مختلف شامل برس زدن تانك 

 03الي  51اسپري و غيره به كار مي رود و مي توان محلول خالص آن را بر روي قطعه قرار داد. پس از 

 .مورد نظر با آب شستشو داده شود دقيقه قطعه يا مكان يا تانك

 %03الي  53جهت قطعاتي كه آلودگي كمي دارند از محلول رقيق شده در روش غوطه وري بهتر است 

در روش اسپري بايد مقداري از تانك كلينر را برروي قطعه پاشيده و پس از .استفاده شود تانك كلينر

 %5در مورد شستشوي تانكها مي توان با محلول . شستشو داد دقيقه قطعه را با آب 03الي  51مدت 

باشد كارآيي بهتري  C ْ03 حدود مخازن را تميز نمود. اگر درجه حرارت محلولتانك كلينر  %2الي 

 .دارد

بويلرها و سيستم هاي  ،آن مي توان در جهت شستشوي مخازن %1الي  %0در روش چرخشي از محلول 

باشد كارآيي بيشتري  C ْ01استفاده شود در اين حالت چنانچه محلول داراي درجه حرارت  خنك كننده

 . دارد

 233جهت شستشوي مبدل هاي حرارتي كه با روغن كار مي كنند نيز مي توان با استفاده از يك ظرف 

ليتري ويك پمپ و محلول  تانك كلينر به راحتي آن قسمت از مبدل حرارتي را كه با روغن در تماس 

 .كليه قسمت ها را تميز نمود است كامالً شستشو داده و

 : مشخصات
  شفاف قهوه اي شكل ظاهري    :   مايع

          :       gr/cm³  0.9             دانسيته

     C ْ02  نقطه اشتعال      :  باالي

 .بر روي فلزات اثري ندارد

 .ممكن است باعث تورم الستيك و پالستيك شود

 .باشدكيلوئي مي 233و ليتري 23در بسته بندي 
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  :كاربرد و مزايا
چربيها و گريس از مخازن مبدل هاي حرارتي و مكان ها و قطعات  داراي كاربرد وسيع در زدودن -

 .باشدمختلف مي

 .شودبه راحتي همراه با آلودگي از روي قطعه شسته مي اثر نفوذ پذيري و حالليت بااليي دارد - 

 هاي مربوط به موتورخانه قابل استفاده است. در كليه مكان . بسيار اقتصادي است - 
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