AK 1 ALKEM
DEGRESANT SUPERCONCENTRAT, FARA AGENTI CAUSTICI, DILUABIL IN APA

CARACTERISTICI & APLICAȚII
AK 1 ALKEM este un nou produs profesional de
degresare, care datorita performantelor sale, satisface
pe deplin cei mai exigenti operatori.
AK 1 ALKEM, de fapt, combină extraordinarele sale
funcționalități cu excelente performante, siguranță
maximă și ușurința în utilizare, fără niciun risc pentru
operator sau
pentru structurile tratate, datorita
compozitiei sale.
Pentru aceste motive si in baza experientei noastre,
AK 1 ALKEM este de departe cea mai bună
alternativă atunci când va ganditi
la înlocuirea
solvenților sau detergentilor speciali caustici și / sau
prea agresivi folositi în operațiile de degresare și
curățare.
AK 1 ALKEM a fost conceput pentru pregătirea
obiectelor metalice sau nemetalice, in conditii de
securitate maximă, eficiența și economie, pentru
vopsire, sudare, asamblare, tratamente de protecție,
transport și / sau ambalare, finisari etc.

CUM ACTIONEAZA
AK 1 ALKEM intra sub murdarie, o desprinde, o
inmoaie si emulsioneaza mizeria, grasimile și
reziduurile de prelucrare, reziduurile
de uleiuri
solubile, etc. care pot fi îndepărtate cu cârpe, hârtie,
perii, bureți sau curatitoare cu presiune cu apă rece.
În acest fel operația este mai rapidă și mai eficientă
decât in cazul utilizarii degresanților comuni,
garantând cel mai bun nivel de calitate si viteza
de executie.

MOD DE UTILIZARE

AK 1 ALKEM Se recomandă în mod special pentru
degresarea și curățarea:








structuri metalice, unde înlocuiește solvenții;
cadre sau piese din aluminiu (vopsit, eloxat sau
brut), care este protejat si unde este capabil sa
elimine siliconul proaspat;
prese pentru turnarea plasticului, unde respecta
vopseaua utilajelor și carcasele de protectie din
plexiglas;
masini unelte, unde respecta vopseaua utilajelor
și carcasele de protectie din plexiglas;
curatarea si degresarea diferitelor obiecte de
toate tipurile de materiale (lacuite, vopsite din
cauciuc, din plastic, etc).

AK 1 ALKEM este, de asemenea, recomandat pentru
a efectua intervenții de reducere a costurilor,
deoarece dilutiile utilizate se dovedesc a fi mult mai
ieftine decât produsele gata de utilizare sau decat
solvenții
diluanți
(chiar
daca
sunt
ieftini),
nemavorbind de siguranța și de flexibilitatea utilizării.

Se prepară o soluție AK 1 ALKEM cu apă cu o
concentrație a produsului între 1 și 10% (în funcție de
condițiile in care trebuie utilizata) și se pulverizeaza
pe suprafețele care urmează să fie curățate.
După câteva momente se poate trece la intervenția de
curățare cu mijloace uzuale, cum ar fi, pânză, hârtie,
perie, burete sau spălare sub presiune.
Pentru curatarea si degresarea obiectelor ce trebuie
vopsite, se recomanda sa se distribuie AK 1 ALKEM
pe suprafata de curatat cu ajutorul unui aerograf, sa
se curate mizeria si grasimea cu o carpa si apoi se
poate trece la vopsire.
În cazul în care aveți nevoie sa protejati părțile
degresate de rugină, pentru timpi lungi de așteptare
în cazul vopsirii sau pentru obiecte delicate, este
recomandabil să se efectueze acțiunea de clătire
finală cu o soluție de 2 până la 3% din AK 161
METALPASS, care protejează temporar piesele de
oxidare, fără a interacționa în nici un fel cu operațiile
de vopsire ulterioare.
AK 1 ALKEM este, de asemenea, disponibil în forma
de spray.
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