
TECHNICKÝ LIST

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.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

NEUTRALENE INFINITY
POPIS
NEUTRALENE INFINITY je univerzálne recyklovateľné rozpúšťadlo s čistiacim 
účinkom vyvinuté ako alternatíva toxických rozpúšťadiel NMP, určené pre 
odstraňovanie PU a PE živíc, epoxy, bis-GMA a lakov vrátane farieb na báze 
rozpúšťadiel. Predstavuje efektívnu a bezpečnú alternatívu narozdiel od 
rozpúšťadla NMP (N-metyl-2-pyrolidón), nakoľko produkt disponuje veľmi 
slabým zápachom, nízkou hodnotou straty účinku pri odparovaní, vysokou 
rozpúšťacou silou polymérov, kopolymérov a kompozitov a je opätovne 
použiteľný vďaka procesu destilácie. Nie je klasifikovaný ako horľavý a taktiež 
ho charakterizuje vysoká hodnota dekantácie.
NEUTRALENE INFINITY okamžite rozpúšťa polyuretány vo forme peny. 
Odstraňuje polymerizované PU peny, podobne ako vytvrdené a nevytvrdené 
PU peny, pomocou jednoduchej aplikácie handričkou s následným utretím, 
resp. opláchnutím vodou pod vysokým tlakom. Taktiež je vynikajúcim 
rozpúšťadlom pre polymerizované anaeróbne lepidlá a živice. Čas jeho 
pôsobenia je značne urýchlený aplikáciou, a to ponorením za horúca. 
Vynikajúco uvoľňuje a odstraňuje zvyšky zo spaľovacích motorov.
NEUTRALENE INFINITY je súčasťou plánu na zníženie piktogramov 
nebezpečenstva s cieľom obmedziť toxicitu, horlavosť a expozíciu používateľa 
nebezpečnými látkami vrátane negatívneho vplyvu na životné prostredie.

1000l, 200l, 20l
BALENIE

ROZPÚŠŤADLO S ČISTIACIM ÚČINKOM ODSTRAŇUJÚCE PU A PE ŽIVICE, EPOXY, BIS-GMA, FARBY A LAKY

Je použiteľný ako čistý, neriedený produkt, a to priamym aplikovaním a 
následným utretím odmasťovaciou handričkou alebo automatizovaným 
aplikovaním prostredníctvom ponorného kúpeľa za studena a za horúca. 
Rýchlosť čistenia substrátu je možné zvýšiť v horúcich kúpeľoch do 70 ° C. 
Produkt je použiteľný aj v odmasťovacích stoloch a ultrazvukových vaniach.

SPÔSOB POUŽITIA
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APLIKAČNÉ VLASNOSTI

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
KB index ASTM D1133 nenamerané -
Rýchlosť evaporácie - >6 H
Povrchové napätie pri 20°C ISO 6295 35,5 dyne/cm
Prierazné napätie pri 20°C IEC 156 63 volty
Korózia na medi, 100h pri 40°C ISO 2160 1a -

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Fyzický zhľad vizuálny tekutina -
Farba vizuálny bezfarebný -
Charakteristický zápach čuchový bez zápachu -
Hustota pri 25°C NF EN ISO 12185 1100 kg/m3

Refrakčný index ISO 5661 1,4300 -
Bod tuhnutia ISO 3016 -40 °C
Bod varu - destilácia ISO 3405 200-220 °C
Rozpustnosť vo vode - čiastočná %
Kinematická viskozita pri 40 °C NF EN 3104 1,5 mm2/s
Index kyslosti EN 14104 0 mg(KOH)/g
Obsah jódu NF EN 14111 0 gI2/100g
Obsah vody NF ISO 6296 <0,01 %
Obsah zvyškov po evaporácii NF T 30-084 0 %
Tlak výparov pri 20 °C NF T 13016-1 2,70 hPA

VLASTNOSTI POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Bod vzplanutia (vo vákuu) ISO 2719 95 °C
Bod samovzplanutia ASTM E 659 > 250 °C
Najnižšia hodnota výbušnosti NF EN 1839 0.9 �
Najvyššia hodnota výbušnosti NF EN 1839 8,7 %
Obsah výbušných, oxidačných, vzpla-
nuteľných, vysoko horľavých látok CLP 0 %
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ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA

Biodegradácia OECD 301 A
OECD 301 C (MITI)

> 70
> 70

%
%

Obsah VOC - <50 %
Obsah siričitanov GC MS 0 %
Obsah benzénu ASTM D 6229 0 %
Obsah halogénov GC MS 0 ppm
Obsah chlórovaných rozpúšťadiel - 0
Obsah aromatických rozpúšťadiel - 0
Obsah zložiek nebezpečných pre životné 
prostredie CLP regulácia 0 %

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

NEUTRALENE INFINITY
ROZPÚŠŤADLO S ČISTIACIM ÚČINKOM ODSTRAŇUJÚCE PU A PE ŽIVICE, EPOXY, BIS-GMA, FARBY A LAKY
TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Index anisidínu NF ISO 6885 nenamerané -
Index peroxidu NF ISO 3960 nenamerané meq(O2)/kg
TOTOX - nenamerané -
CMR, obsah dráždivých a korozívnych zložiek CLP regulácia 0 %
Obsah reziduí metanolu v rámci procesov 
esterifikácie GC-MS 0 %

Emisie nebezpečných, CMR, dráždivých a 
korozívnych látok pri 160°C GC-MS 0 %
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