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نامه نمایندگی •2  
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شرکت آتروپات صنعت کیمیا 

تأمیه کىىدٌ اوًاع رياوکارهای، کلیىر ي ابسارآالت 

 صىعتی

يلیدی ــت  تـرکــی رسمی شــمایىدگــن

 ريز دالران

تا چشن  آتريپات صىعت کیمیا شرکت         

اًذاسی ٍسیع تزای تثذیل شذى تِ یکی اس هعتثزتزیي 

در سال  را خَد فعالیت تاسرگاًی –فٌی  شزکت ّای

.   ًوَد آغاس قذرت تا 94

هختلف تأهیي اقالم هصزفی صٌایع تِ در ایي راستا 

ٍ (رٍغي ٍ گزیس)رٍاًکارّای صٌعتی سِ تخشدر 

تصفیِ شیویایی  کلیٌزّا، هَاد)تزخی هَاد شیویایی 

تجْیشات صٌعتی اس قثیل اتشارآالت  ٍ ...(ٍآب 

اًَاع سٌسَر ٍ اًَاع فیلتز  ٍ )ل الکتزیکال ٍ هکاًیکا

تاسرگاًی ارائِ دٌّذُ خذهات  (شیزآالت صٌعتی

 .تاشذ هی

احتزام تِ حقَق هشتزیاى ٍ حفظ هٌاتع  جْتدر 

در سهٌیِ کلیٌزّای صٌعتی ّوکاری  سیست هحیطی

تَلیذ کٌٌذُ اًَاع ) دالران ريزًشدیک تا شزکت 

در سهیٌِ ( کلیٌز ّای صٌعتی دریایی ٍخشکی

هحصَالت شیویایی تا افتخار گاهی تشرگ در ارائِ 

  .تْتزیي ّا تزداشتِ این
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       leaners C 
  

  مًاد شستشً دهىدٌ ی صىعتی

در صٌایع ًفت، پاالیشگاّْا، صٌایع حفاری 

کارگاّْای هشاغل سٌگیي،  ٍ کارخاًجات،

ی، کش لَلِ ٍ ّای اتَهثیل، ساسًذگاى هکاًیک

سزٍیس کاراى هاشیي ّای سیزاکس، 

کارگزاى ساختواى، تزاشکاراى، دیگز صٌایع، 

لشٍم هَاد تویش کٌٌذُ اس چزتی، گزیس ٍ 

رٍغي ٍ اًَاع آلَدگی ّای کارگاّی تاعث 

گزدیذُ است کِ افزاد ًیاس هثزم تِ استفادُ 

هکزر اس هَاد شَیٌذُ ٍ تویش کٌٌذُ ی 

 .کزتَّیذراتی داشتِ تاشٌذ
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 ۳خاک را هی تَاى تِ  آب ٍ آلَدگی ّای

ریختي  -۱:دستِ عوذُ تقسین تٌذی کزد

آلَدگی  -۳دفع ًادرست ستالِ ّا، -۲ستالِ 

اس تزکیثات ّیذرٍکزتٌی . ّای شیویایی

هی شَد ٍ سیست  هحیطهٌاتع هختلفی ٍارد 

تیشتزیي هٌاتع آلَدگی هزتَط تِ چاُ ّای 

ًفتی ٍ دکل ّا ٍ سکَّای تْزُ تزداری ًفت 

لذا هی تایست  .استٍ ٍاحذ ّای پتزٍشیوی 

در تَلیذ ٍ استفادُ اس تزکیثات تجشیِ پذیز ٍ 

 .سیست تخزیة پذیز اّتوام ٍیژُ داشت



CP1  یك پاك كننده پایه آبي با كیفیت فوق العاده و كارآئي مشابه با

توربین ها  OFF LINEو  ON LINEكلینرهاي حاللي جهت شستشوي 

بوده و ضمن داشتن كارآئي باال هیچگونه باقي مانده اي از چربي و دوده از 

گذارد این فرموالسیون حاوي دترجنت هاي غیریوني و امولسي     خود باقي نمي 

فایرهاي غیره خورنده بوده و جهت زدودن رسوبات باقي مانده روي 

اي  بگونه  CP1السیون فرمو. باشد كمپرسورها و انواع توربینها مناسب مي

هاي قسمت داغ توربین گازي را   میباشد كه خود فاقد خاكستر بوده وآلودگي

 .باشد نیز از بین مي برد دیگر مزیت این فرآورده نقطه باالي اشتعال آن مي

طریقه مصرف 

CP1  درصد با آب مقطر یا آب  25الي  15را میتوان بصورت محلول

 ONاد این فرآورده را میتوان درحالت دیونایز شده مورد مصرف قرار د

LINE  وOFF LINE در واحدهایي كه آب مقطر . مورد مصرف قرار داد

یا دیونایز شده وجود نداردتوصیه میشود كه محلول رقیق شده خریداري و 

باعث ازدیاد راندمان توربین گشته  CP1مصرف بموقع . مصرف گردد 

. ن باالتري خواهد داشتمصرف گردد راندما ON LINEوچنانچه بصورت 

 مشخصات 
مایع بی رنگ   :ظاهر 

( C°20) گرم بر سانتي متر مكعب در1+ 1/0  :دانسیته 

ندارد : نقطه اشتعال 

درجه سانتیگراد   -6/ 5  :نقطه ریزش 

درجه سانتیگراد  101 : نقطه جوش 

درصد وزني  00/0 8كمتر از   :مقدار خاكستر 

 pH  :5-7 

  

 

  

P1 C C 
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olycleaner 
  

P 
 POLY CLEANER-  پایه عمومی  یك پاك كننده پایه حاللپلی کیلنر 

متداول در حاللي پایه با كیفیت فوق العاده و كارآئي مشابه با كلینرهاي  حالل

ترکیبات هیدروکربنی بوده با این فرموالسیون حاوي باشد  صنایع مختلف می

اثر من داشتن كارآئي باال هیچگونه این وجود با افزودنی های موجود ض

 . گذارد نمیباقي خورنده بر روی سطوح فلزی ویا سیمانی 

طریقه مصرف 

POLY CLEANER  پایه حالل را بسته به میزان آلودگی به صورت خالص

درصد با آب مورد مصرف قرار داد این  5الي  1توان بصورت محلول  ميویا 

.  مصرف قرار داد مورد پاششی و غوطه وریفرآورده را میتوان درحالت 

 مشخصات 
 قهوه ای روشنمایع   :ظاهر 

 20℃در   gr/cm³ 8/0:دانسیته 

(  PMCC)  65باالي ْ : نقطه اشتعال 

 (IBP)  210:  جوشنقطه 

pH  :8-9   
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olycleaner P 
POLY CLEANER -  شوینده ای  با قابلیت پاک   پایه آبیپلی کیلنر

کنندگی باال با پایه صابونی جهت زدودن آلودگی های صنعتی از قبیل انواع 

 .روغن وگریس های آغشه به گرد و غبار محیط می باشد

این ماده با فرموالسیون ویژه خود آتش گیر نبوده و در صنایع مختلف در 

مجاورت آتش از جمله صنایع فوالد قابل استفاده می باشد و با وجود قابلیت و 

کارایی باالی خود خالی از ترکیبات کلر بوده از این رو کمترین خطری برای 

 . مصرف کننده در محیط های بسته ندارد

طریقه مصرف 

POLY CLEANER با توجه درصد  10الي  2را بصورت محلول  پایه آبی

توان  با آب مورد مصرف قرار داد این فرآورده را ميبه حجم آلودگی 

.  مصرف قرار داد مورد پاششی و غوطه وریدرحالت 

 مشخصات 
 قهوه ای روشن مایع   :ظاهر 

 20℃در   gr/cm³ 8/1:دانسیته 

 ندارد: نقطه اشتعال 

pH  :7-8 
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ig wash R 
Rigwash چربی )و شوینده غیر خورنده( صنعتیشوینده ) ریگ واش

و است به صورت پایه آبی تولید این شرکت ؛ ریگ واش  می باشد (زدا

، نفتی غیر خورنده که خاک، نفت و چربی را از تجهیزات ای است شوینده

 .جدا می کند ... قطعات، اجزا، موتورها، کف و دیوارها و 

طریقه مصرف 

را با برس برروي بدنه یا سطوح  Rig washمي توان مقدار مناسب از  -الف

.  دقیقه با آب شستشو داد30تا15آلوده با قلم مالیده پس از 

یا مي توان ماده فوق را با دستگاه اسپري برروي قطعه یا سطوح پاشیده  -ب

در  س از سه دقیقه با آب شستشو دادو پ استفاده شودبه طریقه غوطه وري 

. مي توان محلول را نگهداري كرد و سپس از آن استفاده مجدد نمود ضمن

جهت شستشوي مخازن آلوده به مواد نفتي روغني وغیره مي توان مخزن  -ج

حجم مخزن %  20الي  10سپس به میزان , حجم آن آب ریخت %  20را تا 

,  Rig wash ریخته و با پمپ كردن امولسیون بوجود آمده به دیواره یا

شستشوي تانك . ادامه داد ن آب تا پرشدن تانك عمل شستشو راكرد اضافه

 . ساعت طول خواهد كشید  24الي  2بستگي به میزان آلودگي

 مشخصات 
 سبزرنگمایع   :ظاهر 

( C°20) گرم بر سانتي متر مكعب در 99/0  : وزن مخصوص

ندارد : نقطه اشتعال 

درجه سانتیگراد  100 : نقطه جوش 

g/100g 𝐻2𝑂  0)حاللیت در آب
 بی نهایت  :(  ℃ 20

 pH  :9 
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and cleaner H 
Hand Cleanerیك ماده پاك كننده ایده آل جهت پاك كردن ، هند کلینر

پاك كردن آلودگي از روي . گریس وغیره مي باشد, دستهاي آلوده به روغن

كارگاهها دست هنگام كاركردن با قطعات صنعتي و ماشین آالت در كارخانه و 

هندكلینر این عمل را بدون نیاز به آب . یك ضرورت اجتناب ناپذیر است

, خصوصیت منحصر به فرد این فرآورده نداشتن نفت . بخوبي انجام مي دهد

 .دارا بودن مواد طبیعي و داشتن بوي خوش است 

نحوه استفاده  

دست تمام ابتدا مقداري از هند كلینر را در كف دست قرار داده و بوسیله دو 

قسمتهاي آنرا ماساژ دهید سپس با یك حوله یا پارچه دست خود را تمیز نمائید 

توصیه مي شود جهت . دراین حالت اثري از آلودگي برجاي نخواهد ماند

خوردن غذا یا در اولین فرصت دستهاي خود را با آب خالص یا همراه با 

. صابون بشوئید 

مشخصات  

ي ژل قرمز یا صورت: شكل ظاهري 

 cº20گرم بر سانتي متر مكعب 9/0: دانسیته 

 ندارد: نقطعه اشتعال 
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egreaser D 
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Degreaser گریس و , یك دترجنت كامل جهت شستشوي روغن

عملیات های ناشي از نفتی بروی سطوح و قطعات صنعتی آلودگي هاي 

روي از براحتي روانکاری تجهیزات صنعتی یا حفاری وانتقال نفت را 

باالی خود با ایجاد كارآئي پاک می کند و با قطعه و سطوح مختلف 

 .امولسیون ازروي قطعه وسطوح جدا مي كند

طریقه مصرف  

از ماده فوق را با آب مخلوط % 30الي  10مي توان میزان مناسب  -الف

پس از مدتي قطعه عاري از آلودگي . را درون آن گذاشت  نموده وقطعه

. گردیده و پس از شستشو قابل استفاده مي باشد

مي توان ماده فوق را با دستگاه اسپري برروي قطعه یا سطوح  -ب

 .دقیقه با آب شستشو داد 5پاشیده و پس از 

مشخصات  

 رنگمایع قهوه اي : شكل ظاهري 

 20℃در   gr/cm³ 8/0:دانسیته 

(  PMCC)  65باالي ْ : نقطه اشتعال 

 (IBP)  210:  جوشنقطه 

اثري ندارد : فلزات اثر برروي  

 اثری ندارد: الستیك اثر برروي 

  

  

 



  

anoxide N 
از مواردی که عمدتاً قطعات  (NANOXID)پوشش ضد اکسنده نانو 

فوالدی تولیدی و یا نگهداری شده در انبارها را در گیر می نماید پدیده 

اکسیداسیون یا زنگ زدگی می باشد که با تغییرات درصد رطوبت هوا 

معموال در صنایع . افزایش می یابد... در مناطق مختلف از جمله بنادر و 

تنیکی مانند رنگ های ضد زنگ و با استفاده از پوشش های رزینی ویا نف

روغن ها و گریس ها که بر روی سطوح مورد نظر کشیده می شود و از 

بروز مشکل مذکور جلوگیری می گردد ولیکن در زمان استفاده از 

قطعات با معضل جدیدی که گاهاً مزاحمت پوشش های رزینی و یا گرد 

جه می و غبار جذب شده بر روی سطوح روغنی و چرب می باشد موا

شوند که با مصرف انواع کلینر های نه چندان بی خطر و با صرف 

هزینه که توأم با مشکالت زیست محیطی می باشد، سعی به رفع آن می 

 .نمایند

با ترکیب مواد ( NANOXID)محصولی با نام پوشش ضد اکسنده نانو 

و مواد آمفوتری به ( Inhibitor)جلوگیری کننده از اکسید شدگی 

و ذارت فعال به حضورتان معرفی می گردد، این ترکیب با صورت نان

بدون حضور ترکیبات ایجاد یک الیه ی میکرونی کامال خشک و 

بر روی سطوح و با روش مصرف آسان از قطعات  (چرب)هیدروکربنی

. فوالدی محافظت می نماید

روش مصرف 

در هوای خشک و  1-100را با درصد ترکیب  NANOXIDمحصول 

در هوای بسیار مرطوب را به دو روش غوطه وری و یا  1-40ترکیب 

.  پاششی قطعه مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد

قابل توجه است پوشش ایجاد شده تنها با برخورد مستقیم آب قابل پاک 

.  شدن می باشد 
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ColdWash HD (517کلینر)  یك دترجنت كامل جهت شستشوي

گریس و آلودگي هاي ناشي از موارد فوق مي باشد كه براحتي , روغن 

برروي قطعه زمین و سطوح مختلف كارآئي داشته وآلودگي را به 

 .صورت امولسیون ازروي قطعه وسطوح جدا مي كند

طریقه مصرف  

را با ( 517کلینر) ColdWash HDمي توان مقدار مناسب از  -الف 

دقیقه با آب 30تا15برس برروي بدنه یا سطوح آلوده با قلم مالیده پس از 

خروج یك ماده شیري رنگ از سطح باعث تمیزي سطح یا . شستشو داد

. قطعه شده وعاري از هرگونه آلودگي خواهد شد

از ماده فوق را با آب مخلوط % 30الي  10مي توان میزان مناسب  -ب

پس از مدتي قطعه عاري از آلودگي . گذاشت  نموده وقطعه را درون آن

. گردیده و پس از شستشو قابل استفاده مي باشد

مي توان ماده فوق را با دستگاه اسپري برروي قطعه یا سطوح  -ج 

 ColdWash HDاگر از . پاشیده و پس از سه دقیقه با آب شستشو داد 

ي توان استفاده مي شود م( ب)به طریقه غوطه وري حالت (517کلینر)

. محلول را نگهداري كرد و سپس از آن استفاده مجدد نمود

جهت شستشوي مخازن آلوده به مواد نفتي روغني وغیره مي توان  -د 

%  20الي  10سپس به میزان , حجم آن آب ریخت %  20مخزن را تا 

ریخته و با پمپ كردن  (517کلینر) ColdWash HD, حجم مخزن 

واره یا اضافه كردن آب تا پرشدن تانك عمل امولسیون بوجود آمده به دي

 24الي  2شستشوي تانك بستگي به میزان آلودگي. شستشو را ادامه داد

سرعت عمل در پاك كردن آلودگي هاي ناشي . ساعت طول خواهد كشید 

.. گریس و غیره با این ماده غیر قابل تصور است, از روغن 

موارد ایمنی 

شامل هیدروكربور سبك (517کلینر) ColdWash HDتركیبات 

دترجنت مي باشد و هیچگونه اثر خورندگي بر روي قطعات حتي 

. آلومینیومي ندارد

مشخصات  

مایع قهوه اي روشن : شكل ظاهري 

 15℃در  gr/cm³ 9/0: دانسیته 

(  PMCC)  63باالي ْ : نقطه اشتعال 

. اثري ندارد: فلزات اثر برروي  

. تورم شود ممكن است باعث: الستیك اثر برروي 
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Metal bright(645کلینر ) یک محلول شامل دترجنت ویک اسید

مناسب جهت ازبین بردن زنگ وبراق کردن سطح فلز بکار می 

هیچگونه آسیبی به سطح فلز نمی (645کلینر)Metal bright.رود

را باید دریک ظرف پالستیکی ریخته ( 645کلینر)Metal bright.رساند 

به میزان مناسب بستگی به آلودگی یا زنگ قطعه به آن آب اضافه کرده 

جهت . سپس با آن قطعه آلوده را شستشو داده وبا آب تازه آبکشی کنید

قطعات حساس وشستشوی مکان جوش کاری شده تعمیراتی از محلول 

نسبت به خوردگی حساس نیستند مانند برای قطعاتی که . استفاده کنید% 5

. استفاده کنید% 50الی  20دقیقه از محلول  15مس و برنج به مدت 

دقیقه  15به مدت % 30الی  10جهت قطعات آلومینیومی از محلول 

برای ازبین بردن لکه های زنگ زدگی از روی سطوح . استفاده کنید

. استفاده کنید دقیقه 15درصد به مدت  20الی  10رنگ شده از محلول 

 50الی  20برای استفاده بر روی سرامیک ولعاب وشیشه از محلول 

. درصد بستگی به میزان زنگ استفاده کنید و سپس با آب شستشو دهید

 10به مدت % 30برای از بین بردن لکه های سیمان وآهک از محلول 

برای برطرف کردن . دهید دقیقه استفاده کرده ومحل را شستشو  20 –

درصد بصورت گردشی تا  10الی  5گ زدگی درمخازن از محلول زن

 .ازبین رفتن زنگ استفاده کنید

کاربرد 

. لکه های زنگ و زنگ زدگی سطح را به آسانی ازبین می برد -

فلزات آهنی را براحتی تمیز نموده وآنها را نسبت به خورندگی مجدد  -

. نماید  محافظت می 

. فلزات غیر آهنی ازبین می بردلکه های سیاه را از روی  -

. سطوح آلومینیومی را تمیز و براق می کند -

براحتی زنگ و آهک را از روی سطوح رنگ شده ،سرامیکی ولعابی  -

. برمی دارد

شود که رنگ روی آن  یک حالت محافظت شده به فلز داده و باعث می  -

. بهتر بچسبد

. آتش گیر یا آتش زدا نیست -

مشخصات 

محلول بی رنگ :  شکل ظاهری

گرم به سانتی متر مکعب  2/1: دانسیته 

PH(1 : )%5/1  5/2الی 

در مدت زمان تماس طوالنی احتمال خورندگی بر روی : تاثیر برفلزات 

. آهن، استیل ،برنج و گالوانیزه را دارد

. تاثیر ندارد: الستیک 
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 دستورالعمل 
را به صورت خالص توسط  S.A.100در ابتدا ماده شیمیایی  -1

 30دستگاه واترجت در تمامی سطوح آلوده اسپری کنید و به مدت 
. دقیقه اجازه دهید بر روی آلودگی بماند 60الی 

. تمامی سطوح را با آب گرم و دستگاه واترجت آبکشی نمایید -2
تمامی سطوح را آغشته و به و آب  S.A.100% 50از محلول  -3

. دقیقه شستشو دهید 45الی  30مدت 
.  تمامی سطوح مجددا با آب گرم آبکش نمایید -4

نکات ایمنی 
درجه سانتی گراد باالترین  60الی  50دمای آب گرم در دمای • 

. کارایی را دارد
از لباس کار مناسب شامل چکمه، عینک، لباس مناسب و دستکش • 

. استفاده شود
آتش گیر بوده لذا تمامی شرایط حمل و  S.A.100ماده شیمیایی • 

. نگهداری و استفاده از آن را باید رعایت کرد
. از استعمال دخانیات جدا پرهیز نمایید• 
در زیر آفتاب و یا محیط  S.A.100از نگه داشتن ظروف حامل • 

. گرم خودداری نمایید
آب فراوان در صورت تماس با صورت چشم و یا پوست با • 

. شستشو نمایید
درصد  00/0 8از  .لوازم آتش نشانی در محل موجود باشد: توجه

وزني 
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Tank Cleaner یك محصول قوي شامل حالل ها، امولسي  تانك كلینر

به راحتي آلودگي هاي ناشي از گریس روغن، مواد , فایر و دترجنت بوده

 .نفتي سنگین را از بین مي برد

طریقه مصرف  

تانك كلینر جهت از بین بردن آلودگي به روشهاي مختلف شامل برس زدن 

مي توان غوطه وري قطعه در آن، اسپري و غیره به كار مي رود و  -

دقیقه  30الي  15پس از . محلول خالص آن را بر روي قطعه قرار داد

در روش غوطه . قطعه یا مكان یا تانك مورد نظر با آب شستشو داده شود

وري بهتر است جهت قطعاتي كه آلودگي كمي دارند از محلول رقیق شده 

 در روش اسپري باید مقداري از.تانك كلینر استفاده شود% 30الي  10

دقیقه قطعه  30الي  15تانك كلینر را برروي قطعه پاشیده و پس از مدت 

% 1در مورد شستشوي تانكها مي توان با محلول .را با آب شستشو داد 

اگر درجه حرارت محلول . تانك كلینر مخازن را تمیز نمود% 2الي 

% 3در روش چرخشي از محلول . باشد كارآیي بهتري دارد 60℃حدود

توان در جهت شستشوي مخازن، بویلرها و سیستم هاي  آن مي% 5الي 

 خنك كننده استفاده شود در این حالت چنانچه محلول داراي درجه حرارت

جهت شستشوي مبدل هاي حرارتي كه . باشد كارآیي بیشتري دارد 65℃

لیتري  200با روغن كار مي كنند نیز مي توان با استفاده از یك ظرف 

ینر به راحتي آن قسمت از مبدل حرارتي را كه ویك پمپ و محلول تانك كل

 .با روغن در تماس است كامالً شستشو داده و كلیه قسمت ها را تمیز نمود

كاربرد و مزایا  

زدودن چربیها و گریس از مخازن مبدل هاي حرارتي و مكان ها و 

كلیه مكان هاي مربوط به موتورخانه   وقطعات مختلف 

مشخصات 

شفاف قهوه اي مایع : شكل ظاهري 

 gr/cm³ 9/0:دانسیته 

 62℃باالي : نقطه اشتعال 

. ممكن است باعث تورم الستیك و پالستیك شود.برروي فلزات اثري ندارد

. باشد كیلوئي مي 200لیتری و 20بسته بندي 
  

 



  

 دستورالعمل پاک کردن روغن بر روی عرشه 

سعی شود ابتدا تا آنجائي که ممکن است روغن یا نفت ریخته شده بر 
روی عرشه ابتدا جمع آوری شده وسپس بر روی باقیمانده روغن مقداری 

Cleaner𝟱𝟱𝟱  پاشیده بطوری که سطح روغنی را بپوشاند مدتی صبر

. در روغن نفوذ کرده سپس با آب بشوئید  Cleaner𝟱𝟱𝟱کنید تا 

قابلیت هاي استفاده وكاربرد 
باال بودن ضریب ایمني از جهت استفاده وغیر سمي بودن وقابل تجزیه  -

بیولوژیكي آن 
قابل استفاده سریع و آسان  -باال بودن قدرت امولسیون كنندگي آن  -
پخش كننده مواد نفتي مانند پارافین  -
نفت خام  -
سفید  نفت -
نفت كوره روغن هاي روان كننده و باقي مانده سوخت در ته تانك  -

ذخیره 

مشخصات محلول 
مایع قهوه اي روشن : شكل ظاهري 

 Cº 15گرم به سانتي متر مكعب در  1:دانسیته
ندارد : نقطه اشتعال 

. برروي فلزات اثر ندارد 
. برروي الستیك اثر ندارد 
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S 
Cleaner𝟱𝟱𝟱(Sea care o.s.d ) یك فرآورده بر پایه آب بوده كه

باعث پراکندگی لکه های روغن وفرآورده هاي آن درآب دریا شده و از 

یك Cleaner𝟱𝟱𝟱 .تجمع آن بر روی آب دریا جلوگیری می کند 
فرآورده پایه آبی بوده كه مواد خام تشكیل دهنده آن غیر سمي است و قابل 

 .تجزیه بیولوژیکی مي باشد 

دستورالعمل استفاده ومیزان آن جهت لکه های نفتی در دریا 

را بر روي آلودگي پاشیده  Cleaner𝟱𝟱𝟱دراین حالت مقدار مناسب از 
میزان .شستشو مناطق آلوده و سطوح آلوده پس از جذب کلینر توسط 

بستگي به میزان آلودگي ونوع آن ومدت زمان آلوده روش کار مصرف 
 .بودن منطقه دارد
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Electro Salve  یك فرآورده با حاللهاي كلره مي باشد كه جهت پاك

 .كردن قطعات الكتریكي و الكترونیكي فرموله شده است 

روش ومیزان مصرف 
غوطه وركردن قطعات در آن یا , الكتروسالو را از طریق اسپري كردن

الكتروسالو را باید به صورت خالص . -برس كشیدن مي توان استفاده كرد

قطعات كوچك را با غوطه وركردن لحظه اي در  . -مصرف كرد

بهترین روش استفاده از الكتروسالو اسپري كردن  . -الكتروسالو تمیز كنید

آن با دستگاه برروي قطعه مي باشد بهتر است بعد از استفاده از 

هنگام استفاده  . -یر گرددالكتروسالو باقي مانده آن توسط هواي فشرده تبخ

ازالكتروسالو دقت داشته باشید كه هواي مكان مصرف بخوبي تخلیه 

. هرگز الكتروسالو را برروي ژنراتور در حال كار نپاشید . -گردد

الكتروسالو ممكن است برروي بعضي از انواع الستیك و پالستیك اثر 

س از الكتروسالو بگذارد مي توانید ابتدا قطعه پالستیكي را جدا كرده سپ

استفاده كنید یا مقدار كمي از الكتروسالو برروي قطعه پالستیكي مالیده تا 

. اثر آن را مشاهده كنید 

موارد استفاده و مزایا 
به سرعت عمل مي نماید -

یك حالل قوي با تبخیر كنترل شده  -

یك پاك كننده موثر بدون برجاي گذاشتن فیلم چربي یا آب  -

برروي عایق هاي الكتریكي بدون اثر  -

بدون اثر خورندگي برروي فلزات  -

یك تمیز كننده ایده آل بدون نیاز به آب  -

مشخصات 

مایع بي رنگ : شكل ظاهري 

 Cº 20گرم سانتي مترمكعب 1/ 2: دانسیته 

ندارد : نقطعه اشتعال 

برروي فلزات اثري ندارد برروي بعضي ازپالستیكها اثر : تاثیر پذیري

. دارد 
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Electro Clean  یك فرآورده حالل جهت شستشوي دستگاههاي

كلیدهاي تابلوهاي برق فشار ‚ الكترونیكي از قبیل ژنراتورهاي مولدنیرو 

 . باشد  رئوستا و دستگاههاي رله و تلفن و غیره مي‚ قوي و ضعیف

موارد استفاده 
الكتروكلین را میتوان به صورت پاششي استفاده نمود بدین صورت كه با 

پاشیدن محلول الكترولین بر روي بخش آلوده و دادن زمان مناسب جهت 

میتوان قطعات را درالكتروكلین . تبخیر الكترولین مكان آلوده را تمیز نمود

مالشي به طریق . فرو برد و پس از تبخیر الكتروكلین آن را استفاده كرد

نیز الكتروكلین قابل استفاده است درمورد سطوح قابل دسترسي مالیدن 

الكتروكلین بر سطح آلوده و تبخیر آن سطحي عاري از گرد و غبارگریس 

.  و روغن خواهد بود 

كاربرد و مزایا 

الكتروكلین بطورموثر و سریع رسوبات روغن وذرات گرد و غبار را  -1

. از بین مي برد 

. ین یك ماده حالل غیر هادي مي باشد الكتروكل -2

. آن داراي خطرات انساني نمي باشد   كار كردن با -3

مشخصات  

مایع بی رنگ : شکل ظاهری 

گرم برسانتی مترمکعب  77/0: دانسیته 

درجه سانتیگراد  35بیش از : نقطه اشتعال 

ندارد : اثر روی فلز 

اثر بر روی الستیک 

ت اثر کند ممکن اس: پالستیک اثر بر روی 

از بكار بردن الكتروكلین درفضاي بسته خودداري گردد : توجه 

. درصورت استفاده ازسیستم هاي تخلیه هوا استفاده گردد
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