
Produktové informácie

Techniclean™ MP Flex
Priemyselný čistiaci prostriedok a inhibítor korózie

Popis produktu
Castrol Techniclean™ MP Flex (v minulosti nazývaný Flexiclean™) je priemyselný alkalický univerzálny čistiaci
prostriedok riediteľný vodou. Obsahuje biologicky odbúrateľné povrchovo aktívne zložky a inhibítory korózie. Koncentrát.

Použitie produktu
Techniclean™ MP Flex je univerzálny produkt vhodný pre široké spektrum použitia v strojárenskom priemysle a je vhodný
pre železné i neželezné kovy.

Podmienky použitia

 Aplikácia postrekom Aplikácia ponorom Všeobecné čistenie

Koncentračný rozsah do 10% do 20% 0,5 - 2%

Teplota použitia do 80°C do 80°C bežná teplota

 Optimálne podmienky použitia závisia na detailných požiadavkách aplikácie a množstve a charakteru znečistenia, ktoré
sa má odstrániť.

Vlastnosti
Pre použitie v moderných priemyselných čistiacich postrekovacích i ponorových zariadeniach, ultrazvukových
čističkách a tiež vo vysokotlakových mobilných zariadeniach
Odstraňuje širokú škálu nečistôt, predovšetkým oleje, plastické mazivá, ostatnú mastnotu,
mechanické nečistoty apod.
Je možné použiť i pre čistenie zariadení v centrálnych i lokálnych mazacích systémoch, pre použitie so všetkými
typmi vodou miešateľných obrábacích kvapalín vrátane syntetických
Univerzálne použitie i pre čistenie podláh, stien a ostatných tvrdých povrchov
Znížená penivosť – zvyšuje produktivitu a znižuje náklady
Univerzálne použitie pre rôzne aplikácie a pre mäkkú i tvrdú vodu
Účinný alkalický čistiaci prostriedok kompatibilný so železnými i neželeznými materiálmi, nenapáda nátery
priemyselných zariadení ani povrchy obsahujúce cement a plasty
Neobsahuje komplexotvorné činidlá a nezaťažuje tak nasledovné čistenie odpadov
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Typické parametre

Parameter Metóda Jednotka Techniclean MP Flex

Vzhľad Vizuálne - Čirá hnedá kvapalina

Hustota pri 20°C IP 160 g/ml 1,15

pH (2% roztoku) BS 1647 - 12

S výhradou bežných výrobných tolerancií.

Skladovanie
Aby sa zabránilo znehodnoteniu produktu, udržujte kontajner / sud s produktom vždy starostlivo uzavretý. Pre optimálnu
stabilitu produktu skladujte medzi 5 až 45 °C, na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného
žiarenia, prednostne v miestnosti. Chráňte pred mrazom a prienikom vody. Ďalšie informácie nájdete v karte
bezpečnostných údajov.

Tento produkt sa v minulosti nazýval Flexiclean. Názov sa zmenil v roku 2015.
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Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko , s.r.o. Rožnavská 24 , 821 04 Bratislava
02/487 77 300
www.castrol.sk
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