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DEOXIDAN
Απολιπαντικό
αποξειδωτικό μετάλλων
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το DEOXIDAN είναι ένα
προϊόν με βάση ανόργανα
οξέα, αναστολείς
διάβρωσης και ενώσεις
παθητικοποίησης. Είναι
ιδανικό για την αφαίρεση
της σκουριάς από
σιδηρούχα μέταλλα, όπως
επίσης και κάθε άλλη
οξείδωση από άλλα
μέταλλα όπως χαλκό,
ορείχαλκο, αλουμίνιο και

Πολλά αποξειδωτικά προϊόντα, ενώ εκπληρούν τον λόγο για τον
οποίο γίνονται, ενεργοποιούν μια σειρά οξειδώσεων στο μέταλλο
γιατί δεν το προστατεύουν. Το DEOXIDAN αντίθετα, αφού
αφαιρεθεί η οξείδωση και ξεβγαλθεί το μέταλλο, αφήνει ένα
προστατευτικό φιλμ το οποίο, ιδιαίτερα στον χαλκό, εμφανίζεται
σαν μια πολύ λεπτή λευκή σκόνη που αφαιρείται εύκολα με χαρτί ή
πανί. Αυτή η σκόνη προστατεύει το μέταλλο από οξειδωτικά
φαινόμενα και προετοιμάζει το μέταλλο για την καλύτερη
πρόσφυση του χρώματος. Για επιφάνειες υγρές και οξειδωμένες το
DEOXIDAN αναπτύσσει παράλληλα τις ιδιότητές του,
απολιπαίνοντας και αποξειδώνοντας ταυτόχρονα. Μετά την
κατεργασία, τα μέταλλα είναι καθαρά και γυαλιστερά για πολύ
χρόνο. Ιδανικό για καθαρισμό χαλκού και κραμάτων αυτού.
Η καλύτερη χρήση του προϊόντος είναι αυτούσιο. Για καθαρισμό
οξειδώσεων από μικροαντικείμενα, η καλύτερη λύση είναι με
βύθισμα γιατί μειώνει τις απώλειες και το διάλυμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές. Για να αφαιρεθούν
οξειδώσεις από μεγάλες επιφάνειες, ψεκάζουμε το προϊόν ή το
περνάμε με πινέλο και φροντίζουμε η επιφάνεια να είναι βρεγμένη
για όσο χρόνο χρειαστεί και στην συνέχεια ξεβγάζουμε. Για
απολίπανση το προϊόν μπορεί να αραιωθεί το πολύ 1 προς 4 με
νερό. Οι επιφάνειες που έχουν κατεργασθεί με DEOXIDAN, μετά το
ξέβγαλμα, οξειδώνονται πολύ πιο αργά συγκριτικά με άλλα
προϊόντα του είδους. Δεν αφαιρεί το χρώμα, αλλά διευκολύνει την
πρόσφυσή του. Στα ευγενή μέταλλα το DEOXIDAN χρησιμοποιείται
με βύθισμα, στην συνέχεια ξεβγάζουμε και γυαλίζουμε με πανί ή
χαρτί.
Θερμοϋδραυλικά και ψύξη για καθαρισμό σερπεντινών και
αντλιών.
Μηχανουργεία για καθαρισμό μετάλλων και εργαλειομηχανών.
Εταιρείες συντήρησης για γυάλισμα ακριβών αντικειμένων.
Ετ. επισκευής οικιακών συσκευών για γυάλισμα χρωμιομένων
αντικειμένων.
Συντηρητές μηχανών espresso για καθαρισμό τμημάτων από
χαλκό.
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