
 

 

                                                      

EMULSOL RN-1 
Preparat do odtłuszczania powierzchni ocynkowanych  

Symbol :        PKWiU :   20.41.20.0                    KTM :128-9430-12-00 

Norma :          WTO-W-141:2012                         
Charakterystyka ogólna :  
Lepka, klarowna ciecz, bezbarwna lub barwy słomkowej. Jest mieszaniną środków powierzchniowo czynnych 
niejonowych z dodatkiem inhibitora korozji. Ulega biodegradacji. 
Dane techniczne : 
*    Gęstość w temp. 20 

o
C                      -       1,05 ± 0,02  g/dm
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*    pH  1% (v/v)                                       -      7,0  ÷ 8,0 
*    Rozpuszczalność w wodzie               -       całkowita w każdym stosunku 
*    Wydajność                                         -      zazwyczaj 0,5 l koncentratu wystarcza do odtłuszczenia  20 ÷ 50 m
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powierzchni (w zależności od stopnia zabrudzenia). 
*   Temperatura zapłonu         -  produkt  niepalny 
*   Trwałość (przydatność do stosowania) - 18 miesięcy 
Przeznaczenie : 
Skoncentrowany preparat do odtłuszczania przed malowaniem stali, żeliwa, metali kolorowych, stali ocynkowanej, 
tworzyw sztucznych itp. Może być stosowany również do odłuszczania podłoża przed malowaniem renowacyjnym. 

Sposób aplikacji :    

Sporządzić 2 ÷ 3 %-owy  roztwór: 0,5 l preparatu (koncentratu) na 16 ÷ 25 l wody (korzystnie  ciepłej ). 
Zużycie roztworu  zależy od stopnia zabrudzenia odtłuszczanych powierzchni. W przypadku silnego zabrudzenia 
podłoża, roztwór należy często wymieniać.     
Metody odtłuszczania: - ręcznie (szczotka, pędzel, MOP lub szmata),  
                                     - natryskiem (myjki ciśnieniowe), 
                                     - metodą zanurzeniową (wanny z cyrkulacją kąpieli, myjki ultradźwiękowe).  
Po odtłuszczeniu (umyciu) podłoża należy spłukać je czystą wodą. 
Uwagi: 

1. Nie nanosić na odtłuszczane podłoża preparatu w stężeniach wyższych niż zalecane. 
2. W przypadku odtłuszczania za pomocą przemysłowych myjek ciśnieniowych z obiegiem zamkniętym 

należy stosować niższe stężenia preparatu (0,5 – 1 %). W tym przypadku może być również konieczny 
dodatek środka gaszącego pianę. 

Warunki bezpieczeństwa: 
Szczegółowe informacje na temat zagrożeń występujących podczas używania Emulsol’u RN-1 oraz warunki 
bezpiecznego jego stosowania podane są w Karcie charakterystyki. 
W przypadku odtłuszczania podłoża za pomocą myjek ciśnieniowych należy stosować się ściśle do instrukcji 
obsługi tych urządzeń oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących przy tego typu pracach. 
EMULSOL RN-1 w stężeniach użytkowych  (2 – 3 %)  nie jest klasyfikowany jako szkodliwy. 
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH. 

Przechowywanie i transport : 
           Przechowywać w oryginalnych opakowaniach handlowych, szczelnie zamkniętych, w zadaszonych 
magazynach. Temperatura magazynowania  5 ÷ 30

o
C (chronić przed mrozem). Jeżeli dojdzie do zmrożenia 

produktu należy doprowadzić go do temp. pokojowej. 
Emulsol RN-1 nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu międzynarodowych przepisów transportowych. 
Podczas transportu opakowania z produktem zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Informacje dodatkowe ; 

-       Odstępstwa od zaleceń zawartych w Karcie katalogowej  odnośnie stosowania EMULSOL-u RN-1  należy uzgadniać z producentem. 

- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści kolejnych edycji  Karty katalogowej produktu,  bez  wcześniejszego  
        informowania o tym odbiorców, przy czym tracą ważność edycje wcześniejsze. 
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