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Dane te opierają się na doświadczeniu, za jej kompletność nie ponosimy odpowiedzialności.  
Kupujący dokonuje sprawdzenia produktu przed zastosowaniem w procesie produkcji, w celu oceny przydatności tego produktu. 
Wszelkie zmiany w procesie produkcji, warunki środowiskowe lub nieprzestrzeganie instrukcji może mieć negatywny wpływ na wyniki. 
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UVEHEL aqua środek czyszczący - koncentrat 
470110 

 
Środek do czyszczenia maszyn i urządzeń 
 

OPIS PRODUKTU 
 

• Mieszanka aktywnych powierzchniowo 
rozpuszczalników. 

• Dobre mieszanie z wodą. 

OBSZAR ZASTOSOWANIA 
 

• Jest on stosowany jako: 

• - Środek czyszczący do czyszczenia taśmy 
przenośnika w automatach natryskowych 

• - środek do czyszczenia narzędzi, pistoletów 
natryskowych, dysz, pomp i przewodów 
używanych podczas aplikacji 

• Stosowany jest do: 

• - HIDROHEL - powłoki na bazie wody 

• - UVEHEL AQUA - powłoki wodorozcieńczalne 

• - EKOHEL bejce na bazie wody 

 ELEMENTY TOWARZYSZĄCE 
 
Rozcieńczalnik: 

 Rozcieńczalniki Helios Uwagi 

419921 HIDROHEL thinner  

woda 

 

DANE PRODUKTU 
 

Gęstość 0,947 kg/l 

Lepkość dostawcza DIN4 20°C 9 - 13 s 

Wygląd ciecz 
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 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 

• UVEHEL AQUA  czyściwo jest mieszane z wodą: 

• - 1:10 do czyszczenia taśmy transportera 

• - 1: 4 do czyszczenia sprzętu do aplikacji 

• Po dłuższym stosowaniu mieszaniny do 
czyszczenia konieczne jest sprawdzenie jej 
skuteczności. 

• Mieszanka do czyszczenia powinna zostać 
wymieniona przy wymianie materiału. 

PRZECHOWYWANIE 

• 24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze od + 5 ° C do + 35 ° 
C. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

• Nie należy pozostawiać elementów sprzętu do 
aplikacji (dyszy, pistoletów lub ich komponentów) 
w czyściwie  dłużej niż 1 godzinę. 

• Konieczne jest stosowanie rękawic ochronnych i 
okularów. 

• Patrz Karta Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej produktu oraz etykieta 

UWAGI 
UWAGI 

• Na prośbę wystawiamy dla każdej partii produktu 
odpowiednie świadectwo kontroli jakości 
wszystkich danych kontrolnych. 

• Dane techniczne są wynikiem wiedzy, w oparciu 
o badania laboratoryjne i doświadczenia 
praktyczne. W przypadku stosowania powłok 
poza naszą kontrolą nie możemy przejąć 
odpowiedzialności i gwarancji za jej jakość. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez 
uprzedzenia. 

• System jakości ISO 9001. 

 


