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Właściwości

HydroMoll 522
Środek konserwujący i pielęgnacyjny do maszyn
iniekcyjnych
HydroMoll-522 stosowany w maszynach iniekcyjnych do żywic epoksydowych,
poliuretanowych, akrylowych i poliestrowych skutecznie zapobiega zaklejaniu
zaworów i odkładaniu się resztek żywic.

Produkt będący związkiem praktycznie nie lotnych, neutralnych chemicznie
plastyfikatorów o wysokiej temperaturze wrzenia może być stosowany z wszystkimi
typowymi żywicami poliuretanowymi, epoksydowymi i akrylowymi.

Jeżeli maszyny i systemy przewodów/węży, po dokładnym czyszczeniu/przepłukaniu
środkiem czyszczącym (HydroSolv-520) zostaną wypełnione preparatem HydroMoll-
522, są one optymalnie zakonserwowane i ochronione. Nie powstają inkrustacje i
odkładające się warstwy, urządzenia są w razie potrzeby natychmiast gotowe do użycia
i niezawodne pod względem funkcjonowania.

HydroMoll-522 może pozostawać w urządzeniach przez długi czas - nawet
latami - nie powodując uszkodzeń uszczelek, zaworów, węży. Zapobiega się
także skutecznie korozji elementów metalowych.

BARDZO WAŻNE: HydroMoll w przeciwieństwie do wciąż zalecanej (niestety przez
producentów) konserwacji z zastosowaniem oleju maszynowego (czasami zalecane są
nawet oleje opałowe lub napędowe oraz hydrauliczne!) jest także chemicznie
dopasowany do żywic iniekcyjnych. Płukanie maszyn przed ponownym użyciem z
reguły nie jet konieczne, wystarczy gdy środek konserwujący zostanie wytłoczony z
systemu przez świeży preparat iniekcyjny.

Charakterystyka: przezroczysty jak woda, oleisty płyn
Charakter chemiczny: ester kwasu węglowego, dodatki
Zapach: bardzo słaby
Gęstość: ok. 0,98 g/ml (20°C)
Temperatura zapłonu: > 300°C

Oznakowanie:
-VbF: nie
-Rozporządzenie o preparatach: Xi (drażniący
-ADR/RID (Transport): nie
-Wytyczne VOC: nie
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Bezpieczeństwo
Składowanie

HydroMoll jest trudnozapalny. Nie tworzy żadnych zapalnych mieszanek gazowo-
powietrznych i nie zawiera żadnych substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne.
Dlatego produkt nie podlega żadnym ograniczeniom podczas transportu, składowania i
stosowania.

Pomimo to należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy
obchodzeniu się z produktami chemicznymi także w odniesieniu do tego produktu.
Zalecamy, po kontakcie z HydroMoll-522, zanieczyszczone powierzchnie skóry
dokładnie umyć używając mydła a potem zastosować natłuszczający krem do skóry.

Uwaga: Ten produkt jest także skutecznym rozpuszczalnikiem do pewnych substancji
organicznych, może naruszyć lub rozpuścić stare, stwardniałe lakiery i farby. Aby
uniknąć uszkodzeń, HydroMoll-522 nie może znaleźć się w kontakcie z tworzywami
sztucznymi lub lakierami / powierzchniami malowanymi, bez sprawdzenia odporności!  

HydroMoll-522 jest palnym płynem, należy unikać ognia i otwartych źródeł zapłonu
podczas składowania. HydroMoll nie powinien być składowany razem ze środkami
spożywczymi. Pomieszczenia magazynowe powinny być zawsze dobrze wentylowane.
Produkt powinien być tak składowany aby był niedostępny dla dzieci i nie
upoważnionych osób postronnych.

Zużyty (i przez to zabrudzony) produkt jest odpadem specjalnym, należy go usuwać
zgodnie z przepisami narodowymi i lokalnymi.

Do produktu dostępna jest karta charakterystyki. Zawiera ona wszystkie
aktualne informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z tym
produktem oraz jego usuwania. Zalecamy aby ta karta charakterystyki była
dostępna dla wszystkich obchodzących się z produktem.

Niniejsze informacje techniczne opisują aktualny stan wiedzy
na temat tego produktu. Powinny one jedynie informować
o możliwościach jego stosowania i nie mogą zwalniać
użytkownika z obowiązku do starannego własnego
sprawdzenia produktu pod kątem przewidzianego
zastosowania. Informacje na temat stosowania produktu
znajdują się w wytycznych wykonawczych. Informacje na
temat bezpiecznego obchodzenia się z produktami znajdują się
w aktualnej karcie charakterystyki.
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