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PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888
www.masterchem.hu        E-mail: info@pentasol.hu

erős zsíroldás

nem hagy nyomot

rendkívül gyors párolgás 

NSF K1 - No. 162279

A Masterchem FS Solve 500 egy NSF K1 nagy hatékonyságú oldószeres zsírtalanító a felületek 
tisztításához és előkészítéséhez. Nagyon nagy sebességű párolgási képlet, nagyon magas KB 
index (oldószer teljesítmény) mellett. Kiválóan alkalmas a bonyolultabb tisztítási munkákhoz. 
Finoman lebontja a makacs zsírok, olajok, szennyeződések, piszok, grafit és szénmaradékok 
alkotórészeit. Zsírtalanítja a mechanikus részeket, műanyagokat, tökéletes megoldás az ipari 
karbantartás során. Inaktív elektromos berendezések szennyeződésmentesítése.
Tinták, ragasztók, ragasztók és gyanták eltávolítása. Kiváló féktisztító. Felületek előkészítése ra-
gasztás, festés vagy dekorálás előtt. Oldószerre nem érzékeny elektromos berendezések tisz-
títására használható. 50 000 voltos megszakítási feszültsége van (az IEC 156. szabvány sze-
rint). Elektromos motorok zsírtalanítására is használható, nincs hatással a szigetelő lakkokra.

FIGYELMEZTETÉSEK

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• Összeszerelő üzemek
• Gépipar
• Fémmegmunkálás
• Karbantartási műhely
• Precíziós mechanikus karbantartás
• Autóipar, repülőgépipar
• Acélipar
• Felületkezelés

• kiváló oldószer fékfolyadékhoz, zsírhoz, olajhoz, 
   útszennyeződéshez, felhalmozódott lerakódáshoz
• eltávolítja az olaj, kátrány foltokat és az
   elhasználódott zsírt
• Nagyon jól oldja a szerves anyagok nagy részét. A ra   
   gasztók jó oldószere (még azok is, amelyek an  
   aerobak: folyékonyak, gélek vagy paszták), UV 
   ragasztók, műanyagok, nem hálós gyanták.

TECHNIKAI ADATOK

TULAJDONSÁGOK

Tulajdonságok Értékek Standard

Sűrűség 25 °C-on 750 kg/m3 NF EN ISO 12185

Dermedési pont -30 °C ISO 3016

Megjelenés Enyhe illat, színtelen, folyadék

Szavatossági idő 5 év
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A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, 
megszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres 
állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra 
permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! 
Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű 
használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!


