
ANTIMOUSSE conc. 1:5

CHIM '92 Antimousse przeznaczony jest do
stosowania w maszynach wysokociśnieniowych.
Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością.

Eliminuje pianę i zapobiega jej powstawaniu w
bardzo szerokim spektrum zastosowań.
Zalecany jest także do stosowania w automatycznych

maszynach odwarstwiających szablony sitodrukowe.

Preparat Nie toksyczny.

CHIM '92 Antimousse jest koncentratem

preparatu zapobiegającego powstawaniu i

niwelowaniu piany w cieczach zawierających

detergenty. Jego właściwości przydatne są

także w automatycznych wysokociśnieniowych

urządzeniach odwarstwiających szablony

sitodrukowe.
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DYSTRYBUTOR;

OPIS PRODUKTUZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat PRZECIW - SPIENIAJĄCY

Bardzo szerokie spektrum zastosowania eliminowania powstawania piany.
Płynny koncentrat 1:5.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

INFORMACJE KOŃCOWE

CHIM '92 Antimousse dostępny jest w opakowaniach

jednostkowych o pojemności 5 Lt, lub w opakowaniach

zbiorczych 2 x 5 Lt. Opakowania jednostkowe wykonane

są z polietylenu wysokiej gęstości. Opakowania zbiorcze

wykonane są z kartonu. Użyte materiały mogą być

ponownie przetwarzane. Niemniej jednak rekomendujemy

weryfikację możliwości przetwarzania w firmie lokalnie

wywożącej odpady.

CHIM '92 Antimousse jest produktem przemysłowym i

przed jego użyciem konieczne jest zapoznanie się z
kartą charakterystyki produktu.
Uważamy, że dane tu zawarte są dokładne. Niemniej

jednak nie powinny one być traktowane jako gwarancja

lub rękojmia. Producent przyjmuje odpowiedzialność

podlegającą rozpatrzeniu, zbadaniu i weryfikacji. Każde

dane i informacje muszą zostać uznane za zgodne z

przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności

gwarancyjnej lub konsekwencji za nieprawidłowy sposób

postępowania  wynikający z niewłaściwego stosowania

jego produktów przez użytkownika.

CHIM '92 Antimousse powinien być przechowywany

w temperaturze 5 do 30°C, w żadnym wypadku nie

można dopuścić do jego zamarznięcia. Właściwie

przechowywany, swoje właściwości zachowuje przez

okres ~2 lat.

CHIM '92 AntimouW zależności od obfitości piany, sse

możne byś stosowany w postaci koncentratu, lub w postaci

mieszaniny rozcieńczonej wodą.

Stosunek rozcieńczenia należy dobrać doświadczalnie.

Maksymalne proporcje rozcieńczenia wodą nie powinny

wynosić > 1:5.

W przypadku pytań skontaktuj się ze swoim dostawcą.

WAŻNE

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

1. CHIM '92 Antimousse w koncentracie lub rozcieńczony

wodą należy zmieszać z cieczą znajdującą się w

zbiorniku wysokociśnieniowego urządzenia dozującego.

2. Ilość koncentratu lub roztworu wodnego CHIM '92

Antimousse należy dobrać doświadczalnie.

3. Jednak zawsze trzeba kontrolować efektywność

działania preparatu do którego dodajemy CHIM '92

Antimousse.


