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Interflon Degreaser EM30+ (aeroszol) 
Kiváló hatásfokú zsíroldó és tisztítószer 
 
Termékleírás  
Az Interflon Degreaser EM30+ (aeroszol) egy enyhe illatú nagyon hatékony hideg zsíroldó, amely aroma 
mentes szénhidrogénekből, glikol-éterekből és oldószerekből áll. Ezért a terméknek kiváló a zsírtalanító, 
és tisztító hatása. Tisztítás után elpárolog, és nem hagy nyomot. A lassú párolgás miatt a terméknek elég 
ideje van feloldani a szennyeződést.  
 
A terméket jóváhagyta az NSF, mint élelmiszeripari zsíroldót, ragasztó- és enyveltávolítót (NSF K1 és K3) 
a 128501. regisztrációs számon. 

Felhasználási terület  
Az Interflon Degreaser EM30+ (aeroszol), főként kenőanyagokkal erősen szennyezett felületek 

tisztítására, vagy zsír, por illetve festék-maradványok eltávolítására használható, mint pl. láncok, 

motorok, gépek, fémbevonatok, csúszófelületek, padozatok, géptermek stb. 

Előnyök 
� Kiváló tisztító tulajdonságú rendkívül nagymértékű a szennyeződés esetén is 
� Tartós hatás a lassú párolgás miatt 
� Elpárolog és nem hagy nyomot. 
� HACCP környezetben is felhasználható (NSF K1/K3) 
� Aeroszol, bármely pozícióban kifújható 
 

Használati utasítás  
Fújjon egy vékony réteg Interflon Degreaser EM30+ aeroszolt a megtisztítani kívánt tárgyra. Úgy lehet a 

legjobb eredményt elérni, ha a termék felvitele után néhány percig várunk a szennyeződés letörlésével. 

Élelmiszeripari felhasználásakor távolítsa el vagy fedje le az élelmiszereket és azok csomagolását még a 

tisztítás előtt. Használat után mossa le a felületet mosószerrel, majd öblítse le ivóvízzel. 

 

Célszerű a tisztítószert először kipróbálni egy kevésbé látható helyen, hogy meggyőződjünk arról, hogy 

nem károsítja a megtisztítani kívánt felületet. Ne vigye fel meleg felületre. Amennyiben nagyméretű 

függőleges területet szeretne kezelni, alulról kezdje el felvinni a terméket, így biztosítva, hogy nem 

marad ki egyetlen rész sem. A szennyeződés leghatékonyabb eltávolítása érdekében felülről lefelé 

tisztítson, így megelőzve, hogy csíkos maradjon a felület. Ne használja a terméket közvetlen napsütésen. 

 

Figyelem: az Interflon Degreaser EM30+ (aeroszol) egy nagyon erős tisztítószer, ami károsíthatja az 

elasztomert és a gumikat. 

Biztonsági el őírások  
Ellenőrizze a biztonsági adatlapot 

Csomagolás  
Tekintse meg aktuális terméklistánkat  

Szállítási el őírások 
Ellenőrizze a biztonsági adatlapot   
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Interflon Degreaser EM30+ (aeroszol) 
Kiváló hatásfokú zsíroldó és tisztítószer  
 
Technikai adatok 

Tulajdonság Eredmény Módszer 

Összetétel Oldószerek keveréke. Széndioxid 
hajtógázos. 

 

Szín Színtelen  

Szag Kellemes  

Sűrűség @ 20°C 0.82 g/cm3  

Dinamikus viszkozitás @ 20°C 2 mPas ASTM D2983 

Gőznyomás @ 20°C 11.7 hPa  

Párolgási sebesség 15 (éter = 1)  

Legmagasabb alkalmazási 
hőmérséklet 

30°C  

Szavatossági idő* 2 év  
* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. 
 
A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak, és nem tekinthetőek specifikációnak. Eltérések, melyek nem 

befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés 

nélkül változhatnak. 

 
INTERFLON BV, P.O. Box 1070 

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands 

Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 /  www.interflon.com 

 
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért 
nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási 
Feltételek garantálja. 
Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele. 
 

  


