
Opis
OKS 2671 to wysoce skuteczny środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym.

Wskazówki na temat zastosowania

Powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia nawilżyć w nadmiarze. Równoczesne wycieranie np. chustkami z papieru lub ligniny
wspomaga czyszczenie. Przy uporczywych zanieczyszczeniach ewentualnie powtórzyć stosowanie. Następnie pozostawić do
całkowitego wyschnięcia w temperaturze pomieszczenia. Ociekający środek czyszczący wyłapać wsiąkliwym materiałem i
odparować w plenerze. Uwaga: Stosować tylko w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach lub w plenerze. Ograniczenia w
przypadku stosowania na elastomerach i tworzywach sztucznych, jak np. na materiałach z EPDM, neoprenu, poliuretanu, silikonu,
fluoroelastomerów. Dlatego zalecamy sprawdzenie odporności przed stosowaniem środka czyszczącego. Uwaga: Przestrzegać
przepisów NSF podczas stosowania w przemyśle spożywczym.

Opakowanie dostawy

Obszary zastosowań
Czyszczenie łożysk i elementów maszyn
Usuwanie starych i stwardniałych resztek oleju i smaru
Rozpuszczanie pozostałości silikonu i kleju
Przygotowanie powierzchni sklejania

Branże
Przemysł spożywczy
Przemysł metalurgiczny
Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
Technika komunalna
Technika kolejowa
Przemysł papierniczy i opakowaniowy
Przemysł szklarski i odlewniczy
Logistyka
Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
Przemysł chemiczny
Przemysł stoczniowy i inżynieria morska

Zalety i korzyści
Wysoka skuteczność działania czyszczącego dzięki optymalnie
dobranej mieszance substancji czynnej
Szybkie odparowanie środka czyszczącego bez pozostałości
Rejestracje NSF K1, K3
Dobrze tolerowany przez popularne tworzywa sztuczne, np.
polipropylen (PP), poliwęglan (PC), kopolimer akrylonitrylo-
butadieno-styrenowy (ABS), poli(tereftalan etylenu) (PET),
polistyren (PS), polioksymetylen (POM), polichlorek winylu
(PCW), polietylen (PE), politetrafluoroetylen (PTFE)

400 ml Spray
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Dane techniczne

Norma Warunek Jedn. Wartość
Skład
Baza Mieszanina rozpuszczalników

Dane techniki zastosowań
Temperatura zapłonu °C -15
Kolor bezbarwny
Gęstość (przy 20°C) DIN EN ISO 3838 g/cm³ 0,78

Dopuszczenie
Dopuszczenie do stosowania w technice
spożywczej

NSF K1, K3, Reg.-Nr. 149998

OKS Spezialschmierstoffe GmbH Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym
badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe
jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku.
Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wnosić roszczenia
z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do
określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod
warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione
roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub,
jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość
wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed
zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian
w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy 
Produkt tylko dla użytkowników profesjonalnych. Karta charakterystyki dostępna do pobrania na stronie
www.oks-germany.com. 
W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.
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