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    CD375سوپر کلين 

 
شرح محصول:                    

  از روغن وگريس –رسوبات كربنی  -بسيار موثري است كه جهت زودن تركيبات نفتی سنگين چربيگير حاللی سوپركلين
 سطوح مختلف فرموله شده است .عملكرد ا ين محصول به گونه اي ا ست كه به سرعت درون اليه هاي آلوده نفوذ ميكند و

 انواع آلياژ و سطوح بتونی ندارد. –فلزات  –هيچ گونه اثر تخريبی بر روي سطوح رنگی 

   CD375 سوپر كلين :ویژگی
آن سرعت تبخير ) خشك شدن از روي قطعه(  Meta fتهيه ميگردد. كه نوع     Meta cو  Meta f در دو نوع اين محصول 

 دارد.  Meta cنسبت به نوع  را باالتري
م حاللی همراه با مواد فعال و موثر با قدرت پاك كنندگی باال فرموله شده است . داراي سيست  

 به صرفه می نمايد .مقرون  ياقتصاد از نظر حصول ميشود كه آنراطوالنی م دوام وعمر ن باعثآ يباالغلظت 

   كرد.استفاده آن  از می تواننيز بدون گرمايش تركيب غير قابل اشتعال بوده ودر هواي سرد  سوپر كلين

 موارد مصرف :
تميز كردن كربن تانكرهاي حمل مواد نفتی وسوخت  -  

روغن و گريس از پره هاي توربين در ژنراتورها زودودن -     
خودرو از قبيلديزلی و ديفرانسيل انواع  -پاك كردن چربيها و روغن هاي سوخته در اطراف سيلندر موتورهاي بنزينی   -  

كاميون وسواري –اتوبوس   
كشاورزي -پاك كردن سطوح فلزي در ماشين آالت راه سازي  -  
)تعميرات و نگهداري ( –پاك كردن قسمتهاي مختلف در لكوموتيو ها و مترو  -  
ساخت( –)تعميرات و نگهداري  –تميز كردن مخازن و قسمتهاي مختلف كشتی  -  
...استخراج و –حفاري  -در تميز كردن ادوات مورد استفاده در صنعت نفت -  
            مصارف متنوعی در صنعت خودرو سازي                                                                                               -

 نحوه مصرف :
فرچه یا برس ویا به طریقه غوطه وری استفاده گردد. –بصورت غلیظ وبا استفاده از قلم مو   

نیازی به آبکشی ندارند. قطعات بعد از شستشو  
 

0/85gr/cm
2 دانسيته :   

 سازگاري محصول :
 و آلياژها تاثيري ندارد . روي سطوح فلزي  -1
 .ممكن است الستيك و يا الستيك مصنوعی را كمی متورم كند -2
 روي سطوح بتونی هيچ تاثيري ندارد . -3


