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Leírás 

Az OKS 2670-es és az OKS 2671-es termékek rendkívül hatékony, oldószer alapú tisztítók az élelmiszeripar számára. 

 

 

Alkalmazási javaslatok 

A tisztítandó felületet benedvesíteni felesleges. A tisztítást még hatékonyabbá tehetjük, ha a felületet egyidejüleg 
papírral vagy cellulóz kendővel töröljük le. Makacs szennyeződések esetén, ismételjük meg az alkalmazást, ha 
szükséges. Ezt követöen szobahőmérsékleten hagyjuk megszáradni. A felesleges tisztítót itassa fel nedvszívó 
anyaggal és hagyja elpárologni a szabad levegőn. Figyelem: Csak jól szellőző helységben vagy szabad levegőn 
használjuk. Korlátozott a használata elasztomerek és műanyagok esetén, mint pl. EPDM, neoprén, poliuretán, 
szilikon és fluorelasztomerek. Ezért azt ajánljuk, használat előtt ellenőrizzék le a tisztítóval szembeni 
ellenállóságot. Figyelem: Élelmiszeripari használat esetén vegye figyelembe az NSF előírásait. 

Ügyfélszolgálatunk tanácsadó szolgálata szívesen segít, ha bármilyen kérdése lenne.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazások 
 Csapágyak és gépalkatrészek tisztítása 

 Elöregedett, ragadós olaj és zsír eltávolítása 

 Szilikon és ragasztó maradványok feloldása 

 Ragasztás előtti felületek előkészítése 

Fő alkalmazási területek 

 Szervizek, javító műhelyek 

 Élelmiszeripar 

 Állati takarmány feldolgozó ipar 

 Gyógyszeripar

 

  
 

  

  

  
 
 
 
 
 
 

  
 

  

Előnyök és hasznok 

  Kiemelkedő tisztító hatás a hatóanyagok 
 optimális összekeverése révén 

  Gyorsan és maradványmentesen elpárolog 

  NSF K1 K3 minősítés 

  Jó összeegyeztethetőség a leggyakoribb 
 műanyagokkal, mint polipropilén (PP), 
 polikarbonát (PC), akrilnitrit-butadién-sztirol 
 (ABS), polietilén-tereftalát (PET),    
 polisztirol (PS), polioximetilén (POM),   
 polivinil-klorid (PVC), polietilén (PE), 
 politetrafluoretilén (PTFE)

  Az OKS 2670 az OKS levegős rendszerrel is 
 használható 

  Elérhető spray változatban is (OKS 2671)
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The information in this publication reflects state-of-the-art technology, as well as extensive 

testing and experience. Due to the diversity of possible applications and technical realities, 

they can only serve as recommendations and are not arbitrarily transferable. Therefore, no 

obligations, liability or warranty claims can be derived from them. We only accept liability for 

the suitability of our products for particular purposes, and for certain properties of our 

products, in the event that we have accepted such liability in writing in the individual case. 

Any case of justified warranty claims shall be limited to the delivery of replacement goods 

free of defects, in the event that this subsequent improvement fails, to reimbursement of the 

purchase price. Any and all further claims, in particular the liability for consequential injuries 

or damage, shall always be excluded. Prior to use, the customer must conduct its own 

testing to prove suitability. The data are subject to change for the sake of progress.   

® = Registered trademark 

Safety data sheet for industrial and commercial users is available for downloading under 

www.oks-germany.com. 

 

  

 

Szabvány

DIN EN ISO 3838 

Egység 

°C 

g/ml

  

  

     

  

Feltételek 

Hajtóanyag 

20°C 

OKS 2670 

OKS 2671  

 

Érték 

Oldószer keverék
-15 

0.78 

Színtelen 

NSF K1, K3 Reg. No. 149997 

NSF K1, K3 Reg. No. 149998 

 

 

  
  
  

Műszaki adatok 

Alapanyag 

Típus 
Lobbanás pont 

Alkalmazás specifikus adatok 

Sűrűség 

Szín 

Engedélyek 
Élelmiszeripari technológia 
Élelmiszeripari technológia 

Kiszerelések          

  
  
  
    

 5 l műanyag kanna 
 25 l műanyag kanna

 200 l hordó 
 400 ml-es spray (OKS 2671) 
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