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FAST CLEAN STRIPPER
ALTERNATÍVNE ZELENÉ ROZPÚŠŤADLO NA ČISTENIE VSTREKOVACÍCH FORIEM PRE PLASTIKÁRSKY PRIEMYSEL
POPIS
FAST CLEAN STRIPPER je účinné rozpúšťadlo na čistenie a odbúravanie 
ťažkého znečistenia v podobe polymérových živíc ako polysterov, 
polyuretánov, epoxidov a Bis-GMA matríc v rámci vstrekovacích a 
odlievacích procesov pre plastikársky priemysel. 

FAST CLEAN STRIPPER svojím zložením predstavuje bezprostrednú 
náhradu namiesto produktov na báze dichlórmetánu, NMP a NEP. 
Zaručene neobsahuje chlórované rozpúšťadlá. Ide o bezpečnú látku bez 
akéhokoľvek výstražného symbolu v súlade s nariadením CLP1272 GHS. 
Produkt je nehorľavý, bez obsahu toxických, zdraviu škodlivých, 
dráždivých a senzibilizačných látok. Je jemne volatilný, avšak vďaka 
svojmu zloženiu je v prípade úniku ľahko biologicky odbúrateľný.
OBLASTI POUŽITIA
ODSTRAŇOVANIE PREDUPRAVENÝCH POLYEPOXIDOV pri výrobe 
stavebných materiálov, farieb, náterov, podlahových povlakov, dlažieb, 
agregátov, laminátov, odliatkov, gelcoatov, automobilových 
komponentov, konštrukčných prvkov v letectve a kozmickom priemysle, 
transformátorov, turbín, spínačov a elektrických spotrebičov, 
komponentov veterných turbín, CMS komponentov, domácich 
spotrebičov, športové a voľnočasové vybavenie - tenisové rakety, lyže, 
golfové palice, hudobné nástroje, rybárske prúty.

ODSTRAŇOVANIE UP alebo UPR ŽIVÍC, alifatické hompolyméry, semi-
aromatické ko-polyestery a homo a ko-polystery, aromatické ko-
polyestery - aplikované pri výrobe laminovaných komponentov, 
povrchové úpravy na povlakoch a pod povlakmi, vybavenie 
automobilov, námorné zariadenia, procesy poťahovania (zapúzdrenia), 
komponenty vstrekovacieho stroja CIC (kontinuálna impregnácia 
zmesí), BMC vstrekovanie (zmesi pre objémové výlisky), komponenty 
MMC (zmesi pre minerálne výlisky). Čistenie komponentov pre 
kontaktné odlievanie, vákuové odlievanie, odlievanie infúziou, 
rozprašovanie, simultánne vstrekovanie, navíjanie vlákien, kompresové 
mechanizmy.

ODSTRAŇOVANIE POLYURETÁNOVÝCH ELASTOMÉROV 
(KARBAMÁTOV) vrátane MDI, TDI a nových generácií NDI, PU 
kompaktných dielov alebo peny. Čistenie odlievacich foriem pri 
nízkotlakovom odlievaní, vrátane odstraňovania živice pri RIM 
odlievaní, vysokotlakových zariadení v rámci simultánneho 
vstrekovania, hydroizolačné polymerizované peny pre tesnenie, výplň a 
izoláciu alebo montážne peny vo forme spreja.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.
Údaje uvedené v tomto dokumente sú založená na našich súčasných 
vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky 
tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. 
Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia 
výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať 
naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom 
ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. 
Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré 
sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, 
nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.
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FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.
Údaje uvedené v tomto dokumente sú založená na našich súčasných 
vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky 
tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. 
Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia 
výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať 
naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom 
ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. 
Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré 
sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, 
nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

APLIKAČNÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Vzhľad vizuálny číry -
Fyzický vzhľad vizuálny tekutina -
Farba vizuálny jantárová -
Charakteristický zápach čuchový jemný, príznačny -
Hustota pri 25°C NF EN ISO 12185 1090 kg/m3

Refrakčný index ISO 5661 -
Bod mrznutia ISO 3016 + 7 °C
Rozpustnosť vo vode - > 40 %
Kinematická viskozita pri 40°C NF EN 3104 1.5 mm²/s
Index kyslosti EN 14104 < 1 mg(KOH)/g
Obsah jódu  NF EN 14111 0 gI2/100g
Obsah vody  NF ISO 6296 < 1 ppm
Obsah zvyškov po evaporácii NF T 30-084 < 0.1 %

1.4660

VLASTNOSTI POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Bod vzplanutia (v uzavretej nádrži) NF EN 22719 80 °C
Bod samovzplanutia ASTM E 659 > 200 °C
Najnižšia hodnota výbušnosti   NF EN 1839 2.6 %
Najvyššia hodnota výbušnosti NF EN 1839 28.5 %
Výbušnosť, oxidačné činidlo, obsah vysoko 
až extrémne horľavej substancie CLP regulácia 0 %

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
KB index ASTM D 1133 > 15 -
Rýchlosť evaporácie - > 3 hod.

Povrchové napätie pri 20°C  ISO 6295 27.7 dyne/cm
Korózia na medi, 100h pri 40°C ISO 2160 1b -

Index volatility nBuAC=1 NF T 30.30 1.4 kvocient
Index evaporácie DEE=1 DIN 53.170 nm kvocient
Anilínový bod  ISO 2977 nm °C
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TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Index anisidínu NF ISO 6885 < 2 -
Index peroxidu   NF ISO 3960 < 5 meq(O2)/kg
TOTOX - 12 -
CMR, Obsah dráždivých a koróznych zložiek CLP regulácia 0 %
Obsah reziduií metanolu v rámci procesov 
esterifikácie  GC-MS 0 %

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA

Ohrozenosť vody WGK Nemecko
1

 bez ohrozenia vody -

L 33 T 82 > 80Primárna biologická rozložiteľnosť 
CEC 21 dní pri 25°C %

Biologická rozložiteľnosť OECD 301 A 
28 dňové,  odstránenie DOC ISO 7827 > 80 %

Biologická konečná rozložiteľnosť OECD 301 D 
viac ako 28 dní, biodegradácia 67 dní MITI > 70

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.
Údaje uvedené v tomto dokumente sú založená na našich súčasných 
vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky 
tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. 
Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia 
výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať 
naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom 
ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. 
Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré 
sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, 
nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.
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Obsah zložiek nebezpečných pre životné 
prostredie - 0 %

Obsah zložiek GWP - 0 %
Obsah zložiek ODP - 0 %




