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KIWOCLEAN® LM 667 

Środek do czyszczenia szablonów na bazie rozpuszczalników biodegradowalnych, do 

stosowania w automatycznych urządzeniach do mycia sit. 

KIWOCLEAN LM 667 to uniwersalny środek do czyszczenia sit do usuwania nieutwardzonych 

farb z szablonów. Jest przeznaczony do stosowania w automatycznych urządzeniach do 

mycia szablonów, szczególnie w tych przypadkach, w których występuje system w którym 

można się spodziewać uwalniania rozpuszczalnika do ścieków. Zatem środek czyszczący 

składa się ze składników ulegających biodegradacji, w wyniku czego można opróżnić 

mieszankę do czyszczenia / wody w biologicznie dostosowane oczyszczalnie ścieków. Bardzo 

dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych (PVC), UV, akrylowych i farb wodnych 

(nawet zaschniętych), past lutowniczych i przewodzących.  

STOSOWANIE Wlać środek do czyszczenia sit do automatycznego urządzenia do 

mycia szablonów w temperaturze pokojowej. Przestrzegać instrukcji 

podanych przez producenta maszyny. Można uzupełniać świeżym 

KIWOCLEAN LM 667, aby wyrównać straty po odparowaniu. Należy 

również regularnie sprawdzić stopień zanieczyszczenia kąpieli 

czyszczącej.  

 Dodatki emulgatora: Aby zoptymalizować wyniki czyszczenia lub 

zredukować efekt duchów, można dodawać emulgatory KIWOCLEAN 

EM 850. Dodaj 1 - 2 l KIWOCLEAN EM 850 na 100 litrów środka 

czyszczącego i mieszaj przez krótki czas.. Emulgator nie może być 

destylowany i musi być uzupełniany. 

 Sam środek do czyszczenia sit można poddać destylacji pod próżnią. 

Jako środek czyszczący również pochłania rozpuszczalniki z farb 

drukarskich przez co nie możemy zagwarantować stałego 

składu rozpuszczalnika i stałego punkt zapłonu - szczególnie 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 667 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. Podczas 

czyszczenia szablonu klej na ramie może zostać skażony 

pozostałościami rozpuszczalników. Zapytaj KIWO o polecenie 

odpowiedniego kleju. 
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DANE PRODUKTU Kolor:     przezroczysty 

Zakres wrzenia:   ok. 170 - 190 ° C 

Temperatura zapłonu:  ok. + 70 ° C 

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

ZDROWOTNE / ochronne.  

OCHRONA   

ŚRODOWISKA 

 Proszę postępować zgodnie z dalszymi informacjami podanymi w 

karcie charakterystyki bezpieczeństwa materiału. 

 

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

 


