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MT-STRIPPER JEL
JEL BOYA SÖKÜCÜ
NSN Numarası:8010270492742
Özellikleri

: Her türlü metal ve alaşımlarında yüzeyde bulunan epoxy,
poliüretan , sentetik, selülozik ve benzeri boyaları çözmek için kullanılan jel formatında bir üründür.
MT-Stripper Jel yapısında bulunan özel emülgatörler, ıslatıcılar ve korozyon önleyici komponentler
yardımıyla alüminyum, demir, magnezyum ve alaşımları üzerinde bulunan
boyayı yüzeyden
temizler. İçindeki bileşikler itibarıyla yapısında fenol, nitrit, amonyak, kromat vb kimyasalları
bulundurmaz. Ürün MIL-R-81294 D , TYPE 1, CLASS 2A’standartına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

: Özellikle uçak , helikopter ve tank sanayinde yüzeylerde bulunan
temizlenmesi amacıyla kullanılan , uygun yapıda , jel tarzı bir kimyasaldır.

boyanın

Parçalar üzerinde bulunan;
a) Karbon,
b) Lak,
c) Vernik,
d) Kauçuk,
e) Boya gibi tüm kaplamaları çözer.

Uygulama

: MT- STRİPPER JEL fırça veya rulo ile kullanılabilir. Boya sökülmesi
istenen yüzeye sürülüp boya kalınlığına göre 30 dk- 60 dk arası beklenir. Ardından boya yüzeyden
kazıma yoluyla alınır. Basınçlı veya normal su ile durulanarak boya artıkları yüzeyden uzaklaştırılır.

Kullanım degerleri :
Konsantrasyon
Sıcaklık
Zaman
değişebilir.)

: Saf kullanılır .
: gerekmez
: 30 dk.– 60 dk ( boyanın yoğunluğuna göre temizleme zamanı

İşlem sonrası soğuk veya sıcak su ile mümkünse basınçlı bir donanım yardımıyla yıkanır.
Özellikle çelik parçalar yıkandıktan sonra beklerken korozyona karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

Fiziksel Özellikleri:
Görünümü
Viskozite (20 rPm) cPs
Uçuculuk
Kuruma zamanı
Metallerde korozyon etkisi
Koku

: jel, homojen, sarı renkli
: < 5000
: saf sudan az
: 1 gün boyunca yüzeyde kurumaz
: Korozyona sebep olmaz
: kendi doğal kokusu

ÜRÜN AVANTAJLARI :
1.
2.
3.
4.
5.

Ürün yapısında nitrit, amonyak, fenol ve kromat içermez.
Ürün saf olarak kullanılır, karıştırma veya seyreltmeye gerek yoktur.
Buharlaşma düşüktür.
Sıcak veya soğuk su ile rahatlıkla durulanabilir.
Kimyasal olarak temiz yüzeyler üretir.

Ambalajı

: 20 kg. teneke veya 200 kg varil.

Depolama Koşulları:

Kimyasal yanıcı, parlayıcı yerlerde, ateş çıkaran ünitelerde kullanılmaz ve
okside edici kimyasallarla birlikte depolanmamalıdır.
Kapalı ambar (+4; +250 C) sıcaklık aralığında depolanmalıdır.

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: 26.08.14

