
 

Ta karta danych służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie można uzyskać prawnie wiążącej gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe szkody. Nasze produkty podlegają ciągłej kontroli produkcji i jakości i opuszczają  fabrykę w idealnym stanie. 

 KISSEL + WOLF GmbH . In den Ziegelwiesen 6 . D-69168 Wiesloch . Telefon ++49 62 22 /5 78-0 . Telefax ++49 62 22/5 78-100 

KIWOCLEAN® LM 657 

Środek do czyszczenia szablonów na bazie rozpuszczalników 

KIWOCLEAN LM 657 to środek do czyszczenia szablonów do stosowania w automatycznych 

urządzeniach do czyszczenia szablonów, ponadto nadaje się również do ręcznego 

czyszczenia. Najlepiej stosować pod farby UV, do druku papieru, szkła i farb ceramicznych. 

STOSOWANIE Wlać środek do czyszczenia ekranów do automatycznego urządzenia 

do mycia szablonów w temperaturze pokojowej. Przestrzegać instrukcji 

podanych przez producenta maszyny. Można uzupełniać świeżym 

KIWOCLEAN LM 657, aby wyrównać straty po odparowaniu. Należy 

również sprawdzić stopień zanieczyszczenia kąpieli czyszczącej. 

Parametry dobrych wyników czyszczenia można zaprogramować 

w myjce automatycznej przez nasz personel techniczny, jeśli jest to 

wymagane. 

 Ze względu na korzystny zakres wrzenia środek do czyszczenia sit 

można oddestylować próżniowo, jak również w normalnych warunkach. 

Ponieważ środek czyszczący również absorbuje rozpuszczalniki z farb 

drukarskich nie gwarantujemy stałego składu rozpuszczalnika- 

zwłaszcza po kilkukrotnej destylacji. 

 Uwaga: Podczas destylacji środka czyszczącego, ginie przewodność 

właściwa wyrażona z powodów bezpieczeństwa. Płynne lub aerozolowe 

rozpuszczalniki mogą zyskać ładunek elektrostatyczny. Jeśli uziemienie 

nie istnieje lub jest zablokowane, mogą spowodować zapłon i 

spowodować wybuchy. Dodaj 0,5 do 1,0% przewodzącego dodatku 

KIWOMIX LA 1035 do destylatu w celu przywrócenia przewodnictwa 

(zob. oddzielny arkusz informacji technicznych) i krótko zamieszać. 

 Uwaga: KIWOCLEAN LM 657 składa się z rozpuszczalników 

organicznych, które mogą atakować różne tworzywa sztuczne, lakiery 

lub powłoki. Dlatego sprawdź, czy narzędzia, akcesoria, powłoki 

podłogowe lub ścienne są odporne na KIWOCLEAN LM 657. Jeśli to 

konieczne, należy wcześniej przeprowadzić próby. 

DANE PRODUKTU Kolor:     bezbarwny, przezroczysty 

Zakres wrzenia:   ok. 170 - 180 ° C 

Gęstość (20 ° C):   ok. 0,90 g / cm3 

Temperatura zapłonu:  ok. + 60 ° C 

ZAGROŻENIA  Podczas pracy z KIWOCLEAN LM 657 należy nosić okulary i rękawice  

ZDROWOTNE / ochronne. Nie wdychać oparów i zapewnić odpowiednią wentylację  

OCHRONA  obszarów roboczych. Nie opróżniać do kanalizacji. 

ŚRODOWISKA 

 Proszę postępować zgodnie z dalszymi informacjami podanymi w 

karcie charakterystyki bezpieczeństwa materiału. 

 

PRZECHOWYWANIE 3 lata (w 20-25°C w oryginalnym pojemniku) 

 


