AUTOĶĪMIJA / AUTO KOPŠANAS LĪDZEKĻI

MOL EcoClean-W
attaukojošs mazgāšanas līdzeklis
Produkta priekšrocības
- augsts virsmas aktīvo vielu saturs;
- nekaitīgs apkārtējai videi un strādājošo veselībai;
- lieliskas mazgājošās/attaukojošās īpašības;

Pielietojums
MOL EcoClean W ir izmantojams eļļas un ziedes, eļļainu putekļu vai citu netīrumu nomazgāšanai no metāla virsmām,
transportlīdzekļu detaļām, virsbūvēm un šasijām. Šķidrums piemērots industrijā agregātu, instrumentu un darbgaldu,
taukainu virsmu, galvanizējamo un krāsojamo detaļu nomazgāšanai un attaukošanai no procesu eļļas vai emulsijas.
MOL EcoClean W lieliski piemērots laivu un kuteru motortelpu kā arī tvertņu, dzelzceļa cisternu, mazgāšanai.
MOL EcoClean W izmanto gan tīrā, koncentrētā veidā, gan atšķaidītu ar ūdeni līdz 10% koncentrācijā. Konkrētā
nepieciešamā ūdens šķīduma koncentreācija jāizvēlas no virsmas netīrības pakāpes, mazgājamā šķidruma
temperatūras, un citiem apstākļiem.
Lietošana īpaši netīru virsmu gadījumos:
- ar spēcīgu ūdens strūklu noskalo un samitrina apstrādājamo virsmu;
- cik vien iespējams, ar suku notīra netīrumus no detaļām,
- virsmas pārklāj ar mazgājošo šķidrumu, tās apsmidzinot vai iegremdējot šķidrumā(var tikt uzklāts ar otu,
izsmidzināšanu vai mērcēšanu);
- ļauj 15-20 minūtes šķidrumam iedarboties un izšķīdināt eļļainos netīrumus;
- ar spēcīgu ūdens strūklu noskalo izšķīdušos netīrumus no virsmām;
Lai izvairītos no krāsu un laku pārklājumu bojāšanas, vēlams nepārsniegt ieteicamo škidruma iedarbības laiku.
Stipri netīras virsmas ieteicams apstrādāt atkārtoti. Atkarībā no netīrības pakāpes sajaucams ar ūdeni jebkurās
proporcijās vai izmantojams neatšķaidīts.
MOL EcoClean W (atšķirībā no MOL EcoClean S) neatstāj eļļainu kārtiņu, pēc noskalošanas virsma paliek pilnīgi
sausa, kas īpaši piemērots, piem., pirms krāsošanas vai galvanizēšanas.

Produkta raksturojums
MOL EcoClean W ir attaukošanas sķidrums uz ūdens bāzes. Produkts ātri un viegli attīra metāla virsmas no ziedēm,
eļļainiem pleķiem un netīrumiem. Rūpīgi sabalansēts virsmas aktīvo vielu saturs šķidrumā ātri un efektīvi atdala
netīrumus un ļauj tos noskalot kopā ar ūdeni.
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