
Lotoxane® có thể được sử dụng trên các bề mặt bằng bàn chải hoặc 
súng phun, tác động cơ học lên các vết dầu mỡ cứng đầu nếu cần 
thiết với một bàn chải và lau sạch vết dầu mỡ bằng vải sạch. Sản 
phẩm có thể được làm khô bằng không khí tự nhiên. Lotoxane® 
cũng thích hợp cho sử dụng trong các ứng dụng bể nhúng. Các chi 
tiết ngâm trong bể chứa Lotoxane®, cho phép một thời gian ngắn 
tác độntác động, lấy các chi tiết và để ráo nước. Các chi tiết bám dầu mỡ, 
đất nặng có thể tác động cơ học với một bàn chải. Để giảm thất 
thoát hóa chất từ bể chứa nên đậy nắp chặt khi bể chứa không 
được sử dụng.
Để nâng cao hơn nữa hiệu suất và giảm thời gian làm khô Lotoxane® 
cũng có thể được làm nóng lên đến 40°C, nơi thiết kế bể cho phép. 
Để tối ưu hiệu suất trong hệ thống rửa siêu âm khuyến khích làm 
sạch ở tần số 25 ksạch ở tần số 25 kHz. Do khả năng tự làm nóng của hệ thống do đó 
việc kiểm soát nhiệt độ nên được cài đặt trên máy để đảm bảo nhiệt 
độ hoạt động dưới 40 ° C. Trong khi các chi tiết có thể cho phép để 
khô trong không khí tự nhiên, thời gian làm khô có thể được giảm 
bằng cách lau đi lượng hóa chất tồn dư với một miếng vải hoặc bằng
 cách sử dụng các kỹ thuật làm khô không khí cưỡng bức

ƯU ĐIỂM CÁC ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Loại bỏ các loại dầu, mỡ bôi trơn, chất lỏng gia công, chất lỏng 
thuỷ lực, và lớp phủ bảo vệ hydrocarbon trong các quy trình 
sản xuất
Phương pháp làm sạch siêu âm
Làm sạch cuối cùng trước khi thử nghiệm NDT hoặc kiểm tra
Bước làm sạch cuối trước khi hàn, sơn, liên kết hoặc lớp phủ
Tẩy dầu mỡ máy móc thiết bị, linh kiện và lắp ráp trong bảo trì 
và sửa chữa
Làm sạch thiết bị điện và điện tử
Sử dụng Lotoxane trên các bề mặt ẩm ướt sẽ khử nước không 
mong muốn từ các linh kiện và hệ thống điện

Hóa chất tẩy dầu mỡ an toàn với điểm chớp cháy cao

LOTOXANE® là một sự pha trộn dung môi tinh chế cao được kết hợp bởi một ít chất
tẩy mùi với khả năng tẩy dầu mỡ tuyệt vời và để lại dư lượng tối thiểu sau khi khô. Do độ 
tinh khiết cao Lotoxane® cung cấp một thay thế an toàn hơn so với hầu hết các dung môi 
nguy hiểm sử dụng trong công nghiệp suốt một thời gian dài, là loại không dễ cháy và kiểm 
soát được sự bốc hơi làm giảm tiếp xúc tại nơi làm việc.. Lotoxane®do đó cung cấp một giải 
pháp để sử dụng ngay cả các kim loại và các bề mặt nhựa nhạy cảm nhất và trong các ứng 
dụng quan tdụng quan trọng cũng như cho việc loại bỏ dầu và dầu mỡ thông thường.

Loại bỏ dầu mỡ đóng bám và dung dịch làm mát trong các 
máy gia công chi tiết, khuôn đúc, tủ điện và linh kiện điện, 
điện tử

Công thức tinh chế không làm phá hủy thiết bị nhạy cảm 
hoặc các linh kiện

Không chứa các hydrocarbon thơm và không được xếp loại 
chất dễ cháy, nhiệt độ chớp cháy 62°C

Được thiết kế để cung cấp một giải pháp tẩy dầu mỡ đa 
năng cho tất cả các nhu cầu sản xuất, bảo dưỡng, kiểm 
tra và chuẩn bị bề mặt

Được chấp thuận cho các ứng dụng hàng không nhạy cảm

Hầu như không mùi

Dạng chai xịt aerosol kết hợp công nghệ pbca 
(nén không khí đẩy), giúp làm giảm tác động môi trường
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Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và nguồn lửa mở. Môi trường thông 
gió tốt. Tránh tiếp xúc với mắt

Airbus Industrie, British Aerospace Airbus, Boeing Aircraft Co: 
D6- 17487 Revision W, GEC – Marconi Aerospace Farnham UK, 
Honeywell Aircraft Landing System, Rolls Royce, Electronic 
Systems Group (Trident), South African Airways (Hydro-aire 
Inc)(Lucas Aerospace)(Messier Services), Jetstream Aircraft 
Ltd, Astec Helicopter Services, Bapco, RJB Mining RJB118G.

Bảo quản ở nhiệt độ thông thường nơi khô ráo, thoáng khí tốt. 
Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và nguồn lửa mở

Tham khảo bảng hướng dẫn sức khỏe và an toàn với tài liệu riêng.

Hóa chất tẩy dầu mỡ an toàn với điểm chớp cháy cao

DỮ LIỆU KỸ THUẬT PHÒNG NGỪA/ THẬN TRỌNG

CHỨNG NHẬN & ĐĂNG KÝ

LƯU Ý KHI BẢO QUẢN

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

TRẠNG THÁI                                      Chất lỏng

MÀU                                                     Không màu

MÙI                                                      Hầu như không mùi

KHẢ NĂNG HÒA TAN                      Không tan trong nước

TỶ TRỌNG TƯƠNG ĐỐI                  0.786

NHIỆT ĐỘ SÔI BAN ĐẦU  (°C)      185

NHIỆT ĐỘ CHỚP CHÁY (°C)           62 P/M Pensky-Martens

GIỚI HẠN DỄ CHÁY:                         0.60 / 0.70
DƯỚI (%)/ UPPER (%)

ÁP SUẤT HƠI                                      0.04 kPa ở 20 º C

ACIDS                                                  Nil ASTM D1613

CHLORIDES                                       1 ppm

SULPHUR                                           1 ppm

QUY CÁCH                                         Chai xịt 500 ml, bình xịt 
                                                              500ml, can 5 Lít, Can 20 
                                                               Lít, Can 210 Lít


