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FEROCLEAN A 185 

 
FEROCLEAN A 185 
Industritvättmedel för högtrycksrengöring  

FEROCLEAN A 185 är ett vattenbaserat, saltfritt 
rengöringsmedel med utmärkta demulgerings egenskaper och 
är användbart till rengöringsoperationer av gjutjärn och stål i 
mekanisk produktion och värmebehandlingsprocesser. Den kan 
även användas för gulmetaller och aluminium, men då måste 
man prova sig fram med fläcktest för kontroll av känsligheten 
hos metallen. Vår tekniska personal kan hjälpa Er. 

FEROCLEAN A 185 innehåller joniska och ickejoniska 

ytaktiva ämnen, rostskydds additiver och inhibitorer. 

Produkten användes för rengöring och avfettning av 
komponenter i spraytvättar, tvättkar och ultraljudstvättar. I 
spraytvättmaskiner kan ett tryck på upp till 100 bar användas. 
Den avger inga beläggningar och kan användas främst vid 
värmebehandling. De demulgerande egenskaperna gör den 
speciellt användbar vid bearbetningsoperationer där emulsioner 
används. 

Beredning av lösningen rekommenderar vi att vattnet värms till 
arbetstemperatur innan koncentratet sätts till vid kraftig 
cirkulation av vattnet i systemet. För optimal funktion 
rekommenderar vi att avjoniserat vatten används. Typisk 
koncentration är 1,0–5,0 %, vid en arbetstemperatur av 45-70oC 
och ger en skumningsfri operation från 50oC. 

Tekniska data 
 
Utseende vid 20oC  Visuellt  Klar svagt gulaktig vätska 
Form vid leverans 20oC  Visuellt Lösning 
Densitet vid 20oC  DIN51757 ca 1.036 g/cm3 

pH-värde 20oC vid 2 % 
i avjoniserat vatten.  DIN51369 ca 10.3  
   

Koncentrationskontroll 
 
(Koncentration i %) = konsumtion av saltsyra x faktor): 

a. Titrering av 10 ml prov med 0.1 N HCl upp till pH 4, Faktor 0,26 
b. Titrering av 10 ml. prov med 0,5 N HCl med metylorange från gul till röd faktor 1,30 
c. Titrering av 50 ml prov med 0,5N HCl med metylorange från gul till röd faktor 0,26 
d. Titrering av 10 ml prov med 0,1N HCl med bromocresol grön från blå till gul faktor 0.26. 
e. Refraktometer faktor 2,6 (Koncentration (%)= avläsning x faktor. 

 
 
Lagring 
Feroclean A 185 måste lagras i frostfri omgivning.    
Giltigt endast med Säkerhetsdatablad enligt EU förordning 1272/2008 CLP 

FÖRDELAR 
 

• Användbar för ett stort 
område av metaller och 
ickemetaller. 
 

• Låg lukt och hög 
flampunkt formulerad 
för bättre arbetsmiljö. 
 

• Bearbetningsprocesser 
utan förtvättning. 

 

• Avdunstar utan 
missfärgning av 
detaljer. 

 

• Användbar för 
mikrosmörjmedel. 

mailto:processinfo@galindberg.se
http://www.galindberg.se/
http://www.galindbergprocessteknik.se/

