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Dane o produkcie i właściwości

Temperatura wrzenia: 239°F (115°C)        
Rozpuszczalność w wodzie: Nieistotne 
Masa właściwa:       0.72 
Szybkość parowania:               >1 
(octan butylu=1) 
Wygląd:            Czysta, bezbarwna ciecz
Zapach: Węglowodór

Temperatura zapłonu (TCC):      7.2°C

Kauri-Butanol     29 
(KB)  
Okres trwałości           5 lat 

Zgodność z RoHS               Tak 

Chusteczki nawilżone 
Electro-Washâ MX 
Nr produktu# CP421 

Opis produktu
Electro-Wash MX to środek do czyszczenia o wysokiej 
temperaturze zapłonu, który szybko usuwa zabrudzenia, kleje i 
pozostałości z płaszczy izolacyjnych i przewodów w kablach 
telekomunikacyjnych, światłowodowych i koncentrycznych. 
Preparat o bardzo niskim napięciu powierzchniowym szybko 
przenika i usuwa zabrudzenia dzięki doskonałemu działaniu 
zwilżającemu, podnosząc i usuwając zanieszczyszczenia z 
najbrudniejszych obszarów. Electro-Wash MX jest również idealny 
do usuwania karbonizacji, utlenionych olejów i smarów z 
powierzchni metalowych.

§ Usuwa brud, tłuszcz, silikon i inne zanieczyszczenia
§ Usuwa substancję wypełniającą kable zewnętrzne
§ Umiarkowane parowanie
§ Nie pozostawia śladów
§ Mało wyczuwalny zapach
§ Nie zawiera CFC i HCFC
§ Nie zawiera rozpuszczalników chlorowanych
 
Typowe zastosowania
Electro-Wash MX został zaprojektowany do czyszczenia: 

§ Swiatłowodów i złączy
§ Kabli
§ Kabli koncentrycznych
§ Złaczy kabli światłowodowych
§ Płyt PC
§ Silników i transformatorów
§ Systemów kontroli
§ Ekranów i matryc

Specyfikacja techniczna



	
	

	
1-770-424-4888  �  www.chemtronics.com 

Rev. C (6/18)   Strona 2 z 2

	

	

  8125 Cobb Center Drive, Kennesaw, GA 30152 � 1-770-424-4888  �  www.chemtronics.com 

Instrukcja użytkowania
Tylko do użytku przemysłowego. Przed użyciem
przeczytaj uważnie kartę charakterystyki.
Wyjmij ściereczkę z opakowania i delikatnie zetrzyj kurz lub
zanieczyszczenia z powierzchni. Przed użyciem pozostaw
powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.

Dostępność 
CP421 25 nawilżonych chusteczek                   

Wpływ na środowisko
CFC 0.0% 
HCFC-141b 0.0% 
HCFC-225 0.0% 
VOC 100% 
HFC 0.0% 
nPB 0.0 

Przedstawione proceny CFC, HCFC-225, HCFC-141b, VOC, HFC, i nPB 
są zawartością wagową.

Uwaga: 
Ta informacja jest przeznaczona dla profesjonalnych 
użytkowników końcowych posiadających umiejętności do 
prawidłowej oceny i wykorzystania danych. CHEMTRONICS nie 
gwarantuje dokładności danych i nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody poniesione podczas korzystania z nich.

Chusteczki nawilżone 
Electro-Washâ MX  
Nr produktu# CP421 

Kompatybilność 
Nawilżone chusteczki Electro-Wash MX są kompatybilne z
większością materiałów. Tak jak w przypadku wszystkich 
chemicznych produktów, należy przed użyciem określić
jego kompatybilność z powierzchnią na niekrytycznym 
obszarze.

Materiał Kompatybilność 
ABS Doskonała  
Buna-N Doskonała 
EPDM Doskonała  
Grafit Doskonała  
HDPE Doskonała  
Kynar™ Doskonała  
LDPE Doskonała  
Lexan™ Doskonała  
Neopren Doskonała  
Noryl® Doskonała  
Nylon 66™ Doskonała  
Polietylen sieciowany Doskonała  
Polipropylen Doskonała  
Polistyren Doskonała  
PVC Doskonała  
Guma silikonowa Doskonała   
Teflon™ Doskonała  
Viton™ Doskonała  

Specyfikacja techniczna

Skontaktuj się z nami:
Tel.: +48 (42) 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl
Lenartowicza 24, Łódź

www.rateart.pl


