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TEKAFIN

LASTNOSTI
Tekafin Cleaner 5 je čistilo, namenjeno za čiščenje oz. spiranje mešalnih naprav in mikserjev 
po nanašanju dvokomponentnih tesnilnih mas na osnovi silikona, poliuretana ali polisufida 
pri izdelavi IZO-stekla.

• Odstranjuje svež silikon, poliuretan ali polisulfid.
• Ne vsebuje kloriranih ogljikovodikov.
• Visoka točka plamenišča.

PODROČJE UPORABE
• Za čiščenje oz. spiranje naprav in mikserjev, ki se uporabljajo za izdelavo 
termoizolacijskega stekla po nanašanju dvokomponentnih tesnilnih mas. 
• Primerno je za odstranjevanje svežih in delno utrjenih tesnilnih mas na osnovi silikona, 
polisulfida in poliuretana.
• Naprave, ki se spirajo s čistilom Tekafin cleaner 5, lahko vsebujejo PTFE-cevi ali tesnila iz 
vitona.

Tekafin Cleaner 5 je čistilo, 
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TEHNIČNI PODATKI

Barva                      brezbarvna tekočina
Vonj           značilen
Vrelišče           180–234°C
Plamenišče          70°C
Gostota           912 kg/m³

NAVODILA ZA UPORABO
Tekafin cleaner 5 se uporablja za spiranje mešalnih glav, dozatorjev in dozirnih sistemov pri 
izdelavi IZO-stekla.

Dozatorji/tesnila/površine:
Primerni materiali: jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, polietilen, PTFE, viton.
Neprimerni materiali: PVC, ABS, silikonska tesnila, PU, EPDM, polistirol.

PAKIRANJE
Pločevinaste ročke: 1 l, 5 l, 20 l
Sodi: 200 l
Drugi načini pakiranja so možni po naročilu.

SKLADIŠČENJE
24 mesecev v suhih in prezračenih prostorih pri temperaturi od +5°C do 35°C in v originalno 
zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE
Uporabljamo ga v dobro prezračevanih prostorih. Ne vdihavamo hlapov. Nosimo primerne 
zaščitne rokavice. Pri zaužitju ne izzovemo bruhanja, temveč takoj poiščemo zdravniško 
pomoč. 
Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter 
informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. 
Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO
Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev 
in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.
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