Vinoy PLUS
Preparat do czyszczenia chemicznego przeznaczony do impregnowania
tkanin oraz chroniący przed ponownym osadzaniem się brudu. Nie
zawiera halogenowych rozpuszczalników. Do użycia z
czterochloroetylenem i hydrokarbonem.
Vinoy PLUS TM D 04/04

Charakterystyka
Wysoce efektywny preparat zabezpieczający materiał przed wodą i olejami, przeznaczony do
wszystkich rodzajów tkanin i skór.
Jedwabiście łagodny, elastyczny chwyt, wyraźnie redukujący i łagodzący zagniecenia na wszystkich
tkaninach.
Bardzo ekonomiczny w użyciu, dlatego wymaga niewielkiego transportu, powierzchni magazynowej
oraz opakowania.
Bardzo równy rezultat, bez pozostawiania śladów, nawet w przypadku delikatnych tkanin.
Proste dozowanie z użyciem sprayu w celu ochrony odzieży wierzchniej przed zabrudzeniami,
ochrona odzieży sportowej i przeciwdeszczowej, oraz chemiczna ochrona odzieży roboczej.

Skład
Składnik

Zawartość procentowa

Węglowodory alifatyczne

≥ 30 %

Kompozycja zapachowa

<5%
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Dane fizyko – chemiczne
Postać

Bladożółta ciecz

Gęstość w temp

0,77 – 0,79 g/ml

Lepkość

5 – 20 mPas, 20 °C

Punkt zapłonu

> 61°C

Rozpuszczalność

Nieograniczona w Perze i hydrokarbonienie rozpuszczalny w wodzie

Certyfikaty
Preparat posiada certyfikat stosowania do odzieży roboczej zgodny z normą (DIN 32 763).
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Zastosowanie
Rozpylaj bez rozcieńczania lub wymieszane z rozpuszczalnikiem w przeciągu 3-5 minut, na oczyszczone
i dobrze odwirowane tkaniny. Aby uzyskać odpowiednie czasy rozpylania bez rozcieńczania zaleca się
użycie dyszy rozpylającej 2,0 galona US/godzinę.

Klasyfikacja

Załadunek

Dozowanie* na 10 kg wsadu

Odzież wierzchnia

70 %

300 ml

Płaszcz przeciwdeszczowy

70 %

450 ml

Odzież ocieplana

70 %

450 ml

Odzież wypełniona pierzem

50 %

150 ml

(Odzież robocza DIN 32 763)

100 %

500 ml

* 100 ml VINOY PLUS = ok. 80 g, 100 ml Peru – zawartość impregnacji = 160 g!
Po użyciu sprayu, kołysać bębnem przez 1 - 2 min, następnie suszyć z użyciem pełnego grzania, tak
aby temperatura przy wyjściu z bębna osiągnęła przynajmniej 50 °C. Wyższa temperatura, zwiększa
efekt impregnacji; niższa temperatura obniża efekt impregnacji.
Porada dot. bezpieczeństwa:
Stosuj VINOY PLUS w procesie sprayowania tylko w maszynach z zamkniętym systemem oraz z użyciem
automatycznego systemu dozującego. Niewłaściwe dozowanie, np. duże przedawkowanie lub
niewłaściwe użycie VINOY PLUS jest niedozwolone, ponieważ w kąpieli piorącej w maszynie może
powstać mieszanka wybuchowa.
Mgiełka sprayu jest toksyczna - w przypadku wdychania. Stosowanie preparatu z zastosowaniem sprayu
na zewnątrz zamkniętej maszyny, może wywołać trudności z oddychaniem i jest niedopuszczalne.
Stosowanie VINOY PLUS w maszynach bez destylacji z wspólnym systemem jest zabronione.
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Stosowanie i przechowywanie
VINOY PLUS jest czuły na wilgoć. Pojemniki powinny być szczelnie zamknięte po każdym użyciu.
Unikać składowania w temperaturze poniżej 10 °C i powyżej 30 °C. Przed użyciem, ogrzać produkt do
min. 15°C.
W zamkniętym pojemniku, VINOY PLUS może być składowany przynajmniej 24 miesięcy.

Bezpieczenstwo uzytkowania
Szczególowe informacje zawarte sa w karcie charakterystyki produktu, która jest dostepna na zadanie
klienta.

Opakowania standardowe

Jednostka wysylkowa/paleta

20 kg Kanistry plastikowe

36
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