
Termékinformáció RM 48 

RM 48 ASF,
Foszfátozószer, folyékony, 20l

Zsírtalanítás és foszfátozás egy munkamenetben. Időleges 
korrózióvédelmet nyújt és jó tapadási alapot ad a fényezés-
nek.
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Tulajdonságok

■ Hatékony zsírtalanító- és foszfátozószer
■ kékes sárgás vasfoszfát réteget hoz létre
■ Több napon át megbízhatóan megvéd a korróziótól.
■ jó lakk- tapadási alapot képez
■ Egyszerű tárolás és kezelés
■ pH-érték koncentrátumban kb. 2
■ Áttetsző, színtelen folyadék
■ A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
■ Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
■ NTA-mentes
■ VOC- mentes.

Felhasználási területek:

Fémipar: Zsírtalanítás, foszfátozás

Ipar: Felület zsírtalanítás

Haszongépjármű üzem: Zsírtalanítás, foszfátozás

Feldolgozási lehetőségek

■ Magasnyomású mosó
■ Alkatrésztisztító

pH-érték

2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
koncentrátumban savas enyhén savas semleges enyhén lúgos lúgos

Kiszerelés Cikkszám

20 l 6.295-219.0

200 l 6.295-410.0

1000 l 6.296-099.0
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Felhasználás:

Magasnyomású mosó

■ Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
■ Feldolgozási hőmérséklet:80°C-150°C
■ ph-érték mérés. 4,5-5 között kell lenni, adott esetben állítson az adagolá-

son.
■ A tisztítandó tárgyat egyenletesen alulról felfelé egymást fedő sávokban 

tisztítsa le.
■ Az eljárást ismételje meg amíg sárga/zöld vasfoszfát réteg nem keletke-

zik.
■ Magasnyomású mosóval, tiszta forró vízzel öblítse le.

Alkatrésztisztító

■ Adalék hozzáadása
■ ph-érték mérés. 4,5-5 között kell lenni, adott esetben állítson az adagolá-

son.
■ A terméket megfelelő adagolásban töltse be az alkatrésztisztítóba.
■ Munkahőmérsékletet állítsa 80°C -ra.
■ Vasfoszfát
■ Magasnyomású mosóval, tiszta forró vízzel öblítse le.

Feldolgozási utasítások:

■ A gyors száradáshoz gondoskodjon a száraz helyen történő tárolásról.
■ A helyi szennyvízelvezetési előírásokat tartsa be.
■ Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
■ H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
■ H319 Súlyos szemirritációt okoz.
■ P234 Az eredeti csomagolásban tartandó.
■ 
■ P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó 

óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

■ P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
■ P406 Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.

További információs adatlapok:

■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom: Tisztítási mód: Arány: Adagolás: Szennyezettségi fok: Kiadósság:

1000 ml Magasnyomású mosó 0.5-1 % közepes 10 m²

További információkért kérjük, lépjen 
kapcsolatba velünk:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu


