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Kroon-Oil Cleansol

Descrição

Cleansol é um desengordurante com pouco aroma, baseado num solvente altamente refinado. Graças às substâncias de superfície 
activas seleccionadas, é obtido um efeito de perfeita limpeza. Cleansol não é agressivo e não constitui risco de incêndio já que o seu 
elevado ponto de inflamação reside. 

Aplicação

Cleansol remove óleo, massa lubrificante, sujidade e limpa outros componentes sujos em motores, máquinas, etc. com facilidade. A sua 
forte capacidade de limpeza, baixo preço e pouca evaporação fazem do Cleansol extremamente económico. Aplique Cleansol à 
superfície por limpar, utilizando um pincel ou pulverizando. Combinar o Cleansol com um agente de limpeza de peças pequenas é 
altamente recomendado. Cleansol não deve ser libertado directamente nos esgotos municipais ou águas de superfície. 

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,805

Viscosidade 20 °C, mm²/s 2,50

Viscosidade 40 °C, mm²/s 1,70

Viscosidade 100 °C, mm²/s 0,60

Ponto de inflamação PM, °C 72

Ponto de fluidez, °C -42

Embalagens disponíveis

13039
Bidão de 30 l

13122
Bidão de 60 l

13216
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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