
 

 

 تزریق پمپ و ابزار محلول تمیز کننده 
ABAINJECT-CLEANER 

 

ABAINJECT-CLEANER یزشستشو و تم یبرا ماده ینشده است. ا یطراح عمل آمده ینو اچ کردن رزرزین  تزریق یزاتکردن پمپ و تجه یزتم یبرا 

 شده است. یدتول یقتزری هالنگها و شپمپ در باقیمانده یورتان و اپوکسییپل یقتزر یهاینکردن رز

 
 اثرات  خواص و <<

 و بدون کلر CFC  ،FCفاقد  -1

 موثر بسیار وسیع و عملکرد عملیاتی گستره -2

 مجدد استفاده یتقابل -3

 سرما برابر در مقاومت -4

    

 کاربرد موارد <<  

 کنندهتزریق و توزیع یزاتتجه یرها و ساشلنگها، از پمپ یعما یهاینرز شستشوی -1

 یو لوازم جانب یزاتتجه یکردن و شستشو یزتم-2

 ورتانییپل یهاها و چسبیالت، متاکرهایلیک، اکراپوکسیاز جمله  یعما یمرهایبردن انواع مختلف پل ینو از ب شستشو-3
 

 مقدار مصرف <<

مواد رزین را از داخل پمپ  ABAINJECT-CLEANERبا استفاده از . یزیدبر یزرا در سطل تم ABAINJECT-CLEANER یترل 4-8  :یهاول یشستشو

صول ی و مطابق با ابه درست یدمرحله با ینا ین شسته شده دراز رز یغن خروجی باشد. حالل یاندر جر یحالل از شلنگ خروج یزتم یانتا جر یدکن یپاکساز

 دفع شود.ایمنی 

 یقهدق 2-3مدت زمان  یبرا در داخل پمپ حالل رزینجریان تا  یدکرده و اجازه ده یتبه داخل سطل حالل هدا مجددارا  یخروج شلنگ گردش مجدد:

 .یدتراز نگه دار ،یهاول یتوال یحالل استفاده شده را برا ینباشد. ا گردش

خارج پمپ  استفاده شده را از قبلی ABAINJECT-CLEANER. یزیدبر یزسطل تم یکدر مجدداً را  ABAINJECT-CLEANER لیتر 4-8 فالش نهایی:

 مجددا یقهدق 2-3کرده و به مدت  یترا مجددًا به داخل سطل حالل هدا مواد، خارج میشود یاز حالل از شلنگ خروج یشفاف یانکه جر ی. هنگامنمایید

گردش  یحالل استفاده شده را برا ین. ایدپاک کن یساز یرهذخ یکم برا یسکوزیتهرا از پمپ با روغن موتور با و ABAINJECT-CLEANER. یدگردش ده

 .یدحفظ کن ییفالش نها یتوال یامجدد 

کدر که مواد در آن به دلیل  رسدبه حدی شفافیت محلول که  ی. هنگامنمود بار استفاده ینچند توان یمرا  ABAINJECT-CLEANER استفاده مجدد:

 .و مطابق با دستورالعمل ایمنی آن دفع گردد یبه درست ABAINJECT-CLEANER میبایست ،مشاهده باشدباال به سختی قابل  بودن
 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی <<

 

 مایع  حالت فیزیکی

 بیرنگ و شفاف رنگ

 درجه سانتیگراد  97<    نقطه اشتعال

 



 

 

 مالحظات <<

 بندی اولیهدر بسته ماه 18 نگهداری مدت

 زدگی و تابش مستقیم نور خورشیدیخ ،ظرف در بسته، دور از رطوبت شرایط نگهداری

 + درجه سانتیگراد31+ تا 11 دمای نگهداری

 لیتری 21گالن  نوع بسته بندی

 

 

 حفاظت و ایمنی <<

داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد.  گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم دور نگهاین محصول آتش

د. برای یاز تماس مستقیم و دائمی با پوست جلو گیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری نمای

 باشد.موجود می (MSDS) اطالعات بیشتر برگه اطالعات ایمنی

 سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سالمتی رعایت نمایید:یمنی زیر را برای جلوگیری از آتشهای سربسته موارد ادر صورت استفاده در محیط

  به محیط وارد کنید.را هوای تازه از در هنگام اجرا و خشک شدن سطح مقدار کافی 

 .از ماسک و تجهیزات ضد انفجار استفاده کنید 

 ،کشیدن سیگار و روشن کردن شعله در محیط اجرا ممنوع است. هرگونه جرقه، جوشکاری 

 

 ها و مقاالت مرتبط به سایت آبادگران مراجعه فرمایید.رای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تأییدیه

در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده و به عنوان راهنما برای تسهیل فرآیند های موجود در برگه اطالعات فنی بر اساس آخرین تحقیقات گروه صنایع شیمی ساختمان آبادگران و داده

 گذاری گردد.انتخاب ماده مناسب ارائه شده است. بنابراین تناسب ماده با هدف و کاربرد مورد نظر باید توسط مصرف کننده آزمون و صحه

 


