
Čistící kapalina na vodní bázi určená pro čištění tavidlových zbytků
po procesu pájení.

Informace o produktu

Fyzikálně chemické vlastnosti kapaliny

Technická podpora

Ready-mix, určený k přímému použití.
Účinný pro všechny typy pájecích past a tavidel.
Určeno pro použití ve všech typech mycích zařízení, především pak pro vysokotlaký postřik.

Pro zavedení a nastavení procesu, optimalizace a řešení 
procesních problémů, trial test, v případě potřeby kontaktujte 
DCT specialistu na www.dct.cleaning

www.dct.cleaning

•  doporučeno pro použití v systémech s uzavřeným okruhem a s mechanickou filtrací  
•  kapalina je alkalická, vyžaduje oplach Di-vodou     
•  díky speciálnímu složení eliminuje možné pěnění di-vody na oplachovém okruhu mycího zařízení
•  vysoká kompatibilita s díly k mytí a s částmi mycích technologií    
•  přátelský k životnímu prostředí - biodegradabilní
•  neobsahuje tenzidy, nehrozí výskyt pevných zbytků na povrchu čištěných dílů   
•  nemá bod vzplanutí, lze zahřát pro zvýšení účinnosti mytí

vzhled:    nažloutlá kapalina 
zápach:    slabě éterický 
pH:    10-11 
obsah VOC látek:   20%
koncetrace ready-mix:  20%
doporučená procesní koncentrace:  14-26%
doporučená procesní teplota: 35-55°C
teplota vznícení:    nehořlavý 
bod vzplanutí:    nehořlavý 
hustota při 20°C:    0,992 kg/l 
počet fázi:   2
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DECOTRON® CP381

CP381

25 l

www.dct.cleaning

DECOTRON®

TECHNICKÝ LIST

Doporučená oblast použití Doporučená technologie

1. pájecí pasta (zapájená) Vysokotlaký postřik

2. tavidlo vlna, selektivní pájení, ruční pájení (zapájené) Vysokotlaký postřik

3. pájecí pasta – přetisk DPS (nezapájená) Vysokotlaký postřik

Datum vydání technického
listu: 30.8.2016 

Detailní informace naleznete v Bezpečnostním 
listu kapaliny Decotron® CP381.

Decotron® je ochranná registrační známka
společnosti DCT Czech s.r.o.

Procesní tabulka

Technologie mytí Mytí 1. oplach 2. oplach Sušení

Vysokotlaký postřik Decotron® CP381 Di-voda Di-voda Horký vzduch
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Balení

Doprava

Manipulace

Skladování

Doba použitelnosti

kanystr 25 l, 5 l

Přípravek není nebezpečný  pro přepravu

Před použitím je nutné kanystr vždy řádně promíchat.

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

60 měsíců od data výroby.

DECOTRON® CP381

www.dct.cleaning

Datum vydání technického
listu: 30.8.2016

Detailní informace naleznete v Bezpečnostním 
listu kapaliny Decotron® CP381.

Decotron® je ochranná registrační známka
společnosti DCT Czech s.r.o.

Upozornění 
Zabarvení kapaliny do žluta až hněda je způsobeno změnou teplot, působením světla a vzduchu. Tento 
jev je běžný, není na závadu a nijak nemění vlastnosti výrobku.
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