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Produkto informacija
DELTRON PARUOŠIAMIEJI VALIKLIAI
D837 - DX330 Spiritinis valiklis
D845 - DX310 stiprus riebalų naikiklis
D846 - DX103 anistatin÷ medžiaga plastikams
D8401 - Vandens pagrindo valiklis su mažu
LOJ kiekiu

PRODUKTO APRAŠYMAS
D837 – DX330 Spiritinis valiklis – tai švelnus tirpiklių mišinys, skirtas pašalinti smulkius
teršalus ant nedidelių „pliko“ metalo plotų paruošiamojo proceso metu.
D845 – DX310 stiprus riebalų naikiklis yra pakankamai stiprus tirpiklių mišinys, specialiai
sukurtas pašalinti purvą, riebalus ir kitus teršalus nuo „pliko“ metalo paruošiamojo proceso metu.
D846 – DX103 antistatin÷ medžiaga plastikams – tai specialiai sukurtas alkoholinio pagrindo
tirpalų mišinys, skirtas plastikų paviršiams valyti jų nepažeidžiant. Užpurkštas ant plastiko dalies ir
paliktas išdžiūti, D846 tampa antistatine medžiaga.
D8401 – vandens pagrindo valiklis su mažu LOJ kiekiu yra valiklis, skirtas valymui „proceso
metu“.

NAUDOJIMAS
Ant švaraus skudur÷lio užpilkite nemažą kiekį Deltron valiklio.
Nuvalykite paviršius prieš ir po šlifavimo.
Valykite paviršius tik viena kryptimi, kad neįtrintum÷te teršalų į paviršių.
Po naudojimo švariu sausu skudur÷liu nuvalykite valiklio perteklių. Neleiskite produktui išdžiūti ant
nuvalyto paviršiaus.
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INFORMACIJA DöL LOJ
D8401 - vandens pagrindo valiklis su mažu kiekiu LOJ
ES nustatyta LOJ kiekio ribin÷ vert÷ šiame paruoštame naudoti produkte (produkto kategorija: IIB.a) yra maks.
200 g/l. Šiame naudojimui paruoštame produkte maksimalus LOJ turinys yra 200 g/l.

D837
D845
D846

- DX330 spiritinis valiklis
- DX310 stiprus riebalų naikiklis
- DX193 antistatin÷ medžiaga plastikams

ES nustatyta LOJ kiekio ribin÷ vert÷ šiame paruoštame naudoti produkte (produkto kategorija: IIB.a) yra maks.
850 g/l. Šiame naudojimui paruoštame produkte maksimalus LOJ turinys yra 850 g/l.

SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI
Šie produktai skirti profesionaliam naudojimui ir jų negalima naudoti kitokiems tikslams, nei
išvardinta aukščiau. Šioje produkto specifikacijoje pateikta informacija yra paremta dabartin÷mis
mokslo ir technikos žiniomis; pats produkto naudotojas yra atsakingas už reikalingų priemonių
panaudojimą užtikrinant produkto tinkamumą ketinamiems atlikti darbams. Daugiau informacijos
d÷l sveikatos ir saugos reikalavimų yra pateikta medžiagos saugos duomenų lapuose, kuriuos
galima rasti http://www.ppg.com/PPG_MSDS
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