ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

Remafluid D+
Organický čisticí a odmašťovací prostředek pro technické
použití. Je téměř bez zápachu s prodlouženou dobou odparu.
Je nehořlavý.

POUŽITÍ
REMAFLUID D+ se používá k technickému čištění – odmašťování. Dokonale
očistí povrchy od olejů, vazelín a hrubých nečistot. Aplikuje se postřikem,
nátěrem či ponorem, vhodný jako náplň mycího stolu. Vhodný pro provozy
bez odvětrání, montážní dílny, lakovny apod. Pomalý odpar zvyšuje účinnost.
TECHNICKÁ DATA

Vzhled

Kapalina

Barva

Transparentní

Zápach

Bez zápachu

Bod varu

190 °C

Bod vzplanutí

> 62 °C

Hořlavost

Hořlavina III. třídy nebezpečnosti

Meze výbušnosti

Horní mez (% obj.): 7

Dolní mez (% obj.)

0,6

Hustota

762 kg/m3

Rozpustnost

Ve vodě – nerozpustný
V tucích – neurčena
V org. rozpouštědlech – rozpustný
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SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr

RM0 115

30 l kanystr

RM0 115

200 l sud

RM0 115

Veškeré produkty společnosti REMACHEM a.s., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.remachem.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti REMACHEM a.s. jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného
výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout
veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé
aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti.
Společnost REMACHEM a.s. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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