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PARTSCLEAR-ECO
SOLVENTE ECOLÓGICO DESENGORDURANTE
Composição: PARTSCLEAR-ECO é um composto de hidrocarbonetos isoparafínicos,
inodoros de estrutura altamente ramificada, emulsionantes e óleos essenciais de citrinos.
Características:
Aspecto: Líquido, transparente.
Cor: Incolor.
Aroma: Limão Densidade: 0,800 Kg/dm3 +/- 50 gramas
Ponto de Inflamação: 66 graus cent. (Método ASTM D 56)
Índice de Refracção: 1,414 - 1,424
Propriedades: PARTSCLEAR-ECO é um solvente de tecnologia moderna, ecológico, que
não tem cheiro. Dissolve e emulsiona rapidamente todo o tipo de gorduras, sem afectar as
superfícies tratadas, actuando com maior segurança, dado que na sua composição não
contém solventes clorados, solventes fluorados, freons, solventes aromáticos, benzenos,
etc. que normalmente são utilizados neste tipo de produtos.
Campo de aplicação: PARTSCLEAR-ECO é especialmente indicado para a lavagem e
desengorduramento exterior de motores auto, peças, motores e quadros eléctricos.
Partsclear-eco pode ainda ser utilizado para limpeza de peças em circuito fechado,
através de máquinas com recuperador de produto e ainda por imersão para lavagem de
pequenos motores eléctricos. Neste caso deve deixá-los secar totalmente. Como se trata
de um produto com secagem lenta, pode utilizar-se o ar comprimido para facilitar a
secagem, devendo no entanto proceder-se à lubrificação posterior dos rolamentos.
Modo de emprego: PARTSCLEAR-ECO pode ser utilizado por pulverização, imersão,
através de máquinas de lavar peças em tanque ou ainda de máquinas de circuito fechado.
Não deve ser aquecido. Quando for utilizado em equipamentos eléctricos, deverá
sempre desligar-se a corrente.
Armazenagem:
Recomenda-se a sua armazenagem em locais frescos e afastados de fontes de calor ou
ignição.
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