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Údaje uvedené v tomto dokumente sú založená na našich súčasných vedomosti-
ach 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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FAST CLEAN ISO
ALTERNATÍVNE ROZPÚŠŤADLO NA ČISTENIE, OPLACHOVANIE A INERTIZÁCIU OBVODOV PU ŽIVÍC 
POPIS
FAST CLEAN ISO  je biologicky odbúrateľná čistiaca kvapalina 
špeciálne vyvinutá ako náhrada produktov  na báze dichlórmetánu 
(klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny, so senzibilačným 
účinkom), NMP a NEP. Ide o bezpečný, nehorľavý produkt bez 
obsahu toxických, zdraviu škodlivých, dráždivých a senzibilizačných 
látok.
FAST CLEAN ISO  slúži ako odstraňovač polyuretánových živíc a 
izokyanátov na čistenie obvodov vstrekovacích foriem vrátane 
obvodov na báze izokyanátov. Taktiež plní inertizačnú funkciu v 
prípade rozsiahlej odstávky zariadení.

OBLASTI POUŽITIA
• čistenie rozvodov a nádrží vstrekovacích zariadení
• čistenie ponorením komponentov vstrekovacieho zariadenia
• čistenie nádrží s obsahom izokyanátu na báze MDI a TDI

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Vzhľad vizuálny priehľadný -
Farba vizuálny bezfarebný -
Fyzický vzhľad vizuálny tekutina -
Charakteristický zápach čuchový slabý -
Hustota pri 25°C NF EN ISO 12185 1085 kg/m3

Bod vzplanutia (v uzavretom tégliku) °C

Obsah zvyškov po odparení mg/100 ml
Rýchlosť odparovania h.min.s > 3 h -

NF T 30-084 0

KB index ASTM D 1133 80
1,7Kinematická viskozita pri 40°C NF EN ISO 3104)

index
mm2/s

NF EN 22719 100
Bod tuhnutia °CISO 3016 - 25

BALENIE
20l, 200l
FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI




