
Utseende Visuellt Klargulaktig till rödaktig vätska

Densitet DIN 51757 ca 1.088g/cm

Viskositet vid 20ºC DIN 51562/1 ca 30.6 mm2/s

Dropp punkt ISO 3016 < -5°C

pH-värde vid 20ºC DIN 51369 ca 9.6 gäller 2 % - ig lösning med avjoniserat vatten blan-
dad i 500 min-1

• Rengöring avfettning i ett steg 

• Korrosionsskyddande

• Ytaktiv-fri. 

• Lågskummande vid arbetstryck upp till 800 
   bar

• Användbar till stål, gjutjärn, aluminium, 
   gulmetaller och plast 

• Lätt att använda 

• Formaldehydfri 

• Hammelmann Pumpar för alla typer av 
   tätningar

• ABB Robotics

• Corpac Deutschland GmbH

• SensAction AG 

FEROCLEAN N 600 är ett ytaktiv-fritt högtryckstvättmedel med utmärkta rostskyddse-
genskaper. Använd tvättvätskelösning kan enkelt deponeras till vattenreningsverk i enlighet 
med lokala bestämmelser. 

FEROCLEAN N 600 är känd för sina demulgeringsegenskaper. Tvättlösningen är nästan 
skumfri. Formuleringen hos produkten gör den även formaldehydfri, och är även lång-
tidsstabil jämfört med andra tvättmedel. Vidare så är den nitritfri. Den är formulerad för alla 
metaller såsom stål, aluminium, gjutjärn, gulmetaller liksom plastdetaljer. Vi rekommend-
erar att tester utförs på materialet innan användning. Produkten används i högtryckstvättar  
eller vattentvättbad. 

Vid beredning av rengöringsemulsionen rekommenderas att vattentemperaturen höjs 
till arbetstemperatur innan tillsats av FEROCLEAN N 600 sker i den delen av systemet där 
kraftig omrörning sker. Typiska koncentrationer vid sprayning och doppning är 0,5 -5%. Även 
så rekommenderas avjoniserat vatten. Även vid låga koncentrationer erhålls ett fullgott 
rostskydd. Arbetstemperatur bör ligga på 20 – 80ºC. 

Produkten är inte lämpad för rengöringsbad för avtvättning av nitrat innehållande härd- 
eller  temperatursalter.
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Tekniska  data

Faktorer  för  koncentrat ions  kontrol l 

Koncentrationskontroll kan endast ske med titrering. För utförande 50 ml placeras i en 
bägare och två droppar bromocresol grön tillsätts. Titrera sedan med 0.5 M saltsyra tills in-
dikatorn ändrar färg till gul.

Syretitrering till pH4:           0,30 
Syretitrering till pH 7:          0,52 
Refraktometer:                      1.50 

Det rekommenderas att FEROCLEAN N 600 lagras frostfritt. 
Endast giltigt med säkerhetsdatablad enligt EU förordning 1272/8002 CLP 2015-06-04 

Godkännande


