
TECHNICKÝ LIST

355S

Ready-mix, určený k přímemu použití.

Určena pro použití v DCT mycích zařízeních typu Injet s technologií vysokotlakého postřiku

Doporučená oblast použití Doporučené technologie

Mytí tavidlových zbytků z DPS po procesu pájení

Vertikální nebo horizontální vysokotlaký postřik
Mytí nezapájené pájecí pasty z misprintů

Doporučený mycí proces

Mycí zařízení typu Cleaning 1. oplach 2. oplach Sušení

Injet DI voda DI voda <3 uS/cm Horký vzduch

45 – 60°C 20 – 30°C 20 – 50°C 50 – 80°C

10 – 30 min 5 min 5 – 10 min > 10 min

Informace o produktu

• doporučeno pro použití v mycím zařízení s uzavřeným okruhem a mechanickou filtrací 

• dvoufázová mycí kapalina, tvoří účinnou mycí emulzi během mytí v myčkách s postřikovou technologií

• kapalina je vhodná pro mytí clean a no-clean tavidlových zbytků pocházejících z olovnatého nebo bezolovnatého pájecího procesu

• vysoce kompatibilní s plastovými díly, nálepkami a komponenty mycího zařízení

• mycí kapalina je alkalická a proto je nutný oplach mytých dílů vodou

• nemá bod vzplanutí, kapalina může být ohřívána pro zvýšení účinnosti mytí

Fyzikálně chemické vlastnosti kapaliny

vzhled průzračná kapalina

zápach slabý po aminech

pH: 10 – 11

bod vzplanutí nemá

teplota samovznícení není 355S

Hustota 20°C: 0,996 kg/l

obsah VOC látek 36%

dostupnost ve formě koncentrátu Ano

doporučená koncentrace 30 – 42%

Datum vydání/revize: Čtěte bezpečnostní list před použitím přípravku.
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DECOTRON® 
Čisticí kapalina na vodní bázi určená pro mytí misprintů a tavidových zbytků z 
DPS po procesu pájení. 

Decotron® 355S

DECOTRON® 

Decotron®  je ochranná registrační 
známka společnosti  DCT Czech s.r.o.Ověřte si kompatibilitu s mytými díly v případě 

kontaktu s chemicky málo odolným materiálem. 



TECHNICKÝ LIST

355S
Obecné informace

Balení

kanystr 25 l, 5 l

Doprava

UN číslo: přípravek není nebezpečný pro přepravu.

Třída nebezpečnosti pro přepravu: není.

Manipulace

Při manipulaci s kapalinou používejte nitrilové rukavice.

Před použitím protřepat.

Skladování

Skladovat v uzavřených obalech a ve větraných prostorech v rozmezí teplot 5 až 25°C.

Doba použitelnosti

5 let od data výroby

Technická podpora

Doplňující informace

Produkt splňuje požadavky RoHS a REACH, je biodegradovatelný a neobsahuje halogenované sloučeniny.

Datum vydání/revize: Čtěte bezpečnostní list před použitím přípravku.
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DECOTRON® 

Zbytky přípravku znehodnocené používáním předat k likvidaci osobě oprávněné k nakládání 
s nebezpečnými odpady.

Pro zavedení a nastavení procesu, optimalizaci a řešení procesních problémů nebo potřeby trial testu 
kontaktujte DCT specialistu.

Jsme certifikováni v systému řízení kvality celosvětově prestižní společností LLOYD'S.

Decotron®  je ochranná registrační 
známka společnosti  DCT Czech s.r.o.Ověřte si kompatibilitu s mytými díly v případě 

kontaktu s chemicky málo odolným materiálem. 
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