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MT- HOT STRIPPER
SICAK TANK BOYA

SÖKÜCÜ

Nato Stok kodu : 8010270511963
KULLANIM AMACI: Her türlü metal ve alaşımlarında yüzeyde bulunan epoxy,
poliüretan, sentetik, selülozik yaş boyaları çözmek için kullanılan sıvı format da, çift
komponentli bir üründür. MT-HOT STRIPPER yapısında bulunan özel emülgatörler,
ıslatıcılar ve korozyon önleyici ajanlar yardımıyla alüminyum, demir, çelik,
magnezyum, titanyum ve alaşımları üzerinde bulunan boyayı yüzeyden temizlerken,
yapılarına korozif hiçbir zarar vermez. İçindeki bileşikler itibarıyla yapısında fenol,
siyanürlü bileşikler, klorlu solventler ve türevlerini ihtiva etmez. Ürün MIL-PRF-83936
C standardına uygun olarak üretilmiştir. Standartta geçen tüm testler belirtildiği üzere
yapılarak raporlanmıştır.
KULLANIM ŞEKLİ : MT- HOT STRIPPER saf olarak dayanıklı, fırınlanmış boyalarda
120-130 0C sıcaklık aralığında, daha zayıf boyalar içinse 90-100 0C sıcaklık
aralığında parçadaki boyanın kalınlığına bağlı olarak 20 dk. ila 1 saat arasında boya
sökme işlemini yapar. Ürün daldırma sistemlere uygun banyo sistemlerinde
kullanılabilir. Boya sökücü yüksek sıcaklık kullanımlarında oluşacak aşırı
buharlaşmayı önlemek çift fazlı üretilmiştir. Kimyasal üzerindeki koruyucu faz
sayesinde buharlaşmayı minimize ederek sarfiyatı düşürür.
Banyolar hazırlanırken MT-HOT STRIPPER dikkatlice konulmalıdır. Kullanıcılar
eldiven, gözlük ve uygun koruyucu elbise ile çalışmalıdır. Kullanımı ve
depolanması sırasında uygun depolama ve çalışma şartlarına uyulmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
Görünüm
: sıvı, berrak
Yanıcılık(sönme süresi ) : alev alma yok
Viskozite ( 90 0C )
: 2.5 cP
Ambalajı
: 40 kg. plastik, 210 kg varil
Depolama
: +4;+30 C arası.

Bu bilgiler teknik çalışmalar ve deneyimler doğrultusunda hazırlanmıştır. İşletmelerde alınabilecek farklı sonuçlardan dolayı
sorumluluk kabul edilemez. Metaltek her türlü teknik sorunlarınız için teknik servis vermeye hazırdır. Yazılım Tarihi: 30.11.15

