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 أيبيوتك® فاست كلين بولي يوريثان 110

نمذيب تنظيف البولي يوريثا   

رمحلول سريع الذوبان والتبخ  

طآلة منخفضة الضغ  

تمذيب راتنجا  
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زكلوريد الميثيلين مذيب بديل بدون أي تعديل في إعدادات الجها  

 .وأوقات الدورة

 .أيبيوتك® فاست كلين البولي يوريثان 110

 أيبيوتك® يتكون الفاست كلين بولي يوريثان 110 بشكل أساسي من المواد المشتقة من النباتات والمواد الطبيعية الموجودة في
 .البيئة

 .٪أيبيوتك®فاست كلين بولي يوريثان110، يقلل من انبعاثات األبخرة العضوية إلى 0

  "أيبيوتك® فاست كلين بولي يوريثان 110 ليست قابلة لالشتعال. نقطة الوميض آمان بالنسبة للُمستخدم " بارد أو ساخن

 أيبيوتك® ال يحتوي فاست كلين بولي يوريثان 100 على أي مواد خطرة على الصحة. مكوناته ليست سامة، وال مسببة للسرطان، وال

 .مطفرة، وال سامة للتكاثر، وال ضارة، مزعجة، حساسة، وال مسببة للتآكل

  

  

  

 

  

تورقة بيانا  

 أيبيوتك® فاست كلين بولي يوريثان 110
  

  

  

        

  

نكغم يُعادل كربو 1.55  

 

  
 CLP 1272/2008 1079/2016 اليوجد مؤشر بالخطر

  

  

  

الُمشابهة والكيميائية الفيزيائية الخصائص   

صالخصائ رالمعايي    مالقي  تالوحدا   

بالجان يبصر    فشفا   - 

ناللو يمرئ    يكهرمان   - 

ةالرائح يشم       نبدو   - 

ةدرجة مئوي 25الكثافة النسبية     NF EN ISO 12185 968 3كغم/ م 

رالرقم القياسي لالنكسا    ISO 5661 ةمعياري  - 

ددرجة التجم    ISO 3016 - 8 ةدرجة مئوي  

ءالذوبان في الما يجزئ -     % 

ةدرجة مئوي 40لزوجة كينماتية بنسبة     NF EN 3104 3,0  ث/  ²مم  
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ضرقم الحم    EN 14104 <1 ملغ (KOH) / 
 ز

دمؤشر اليو    NF EN 14111 0 غ ل2/ 100غ 

يالمحتوى المائ    NF ISO 6296 <0.1 % 

رالراسب بعد التبخ    NF T 30-084 0 % 

ءخصائص األدا  

صالخصائ رالمعايي    مالقي  تالوحدا   

تالرقم بالكيلو باي    ASTM D 1133 > 200 - 

رسرعة التبخ نالزم 6 < -     

ةدرجة مئوي 20ضغط سطحي     NF ISO 6295 32,0 مداين / س  

ةدرجة مئوي 40ساعة  100تآكل شفرة النحاس زمن     ISO 2160 1فتصني أ  

ندرجة األنيلي    ISO 2977 ةمعياري ةدرجة مئوي   

قخصائص السالمة من الحرائ  

صالخصائ رالمعايي    مالقي  تالوحدا   

(نقطة الوميض (وحدة مغلقة  NF EN 22719 100 ةدرجة مئوي  

يدرجة حرارة االشتعال الذات    ASTM E 659 > 270 ةدرجة مئوي  

رالحد األدنى لالنفجا    NF EN 1839 رغير قابلة لالنفجا  (النسبية( ٪ 

رالحد األعلى لإلنفجا    NF EN 1839 رغير قابلة لالنفجا  (النسبية( ٪ 

لمحتوى المواد المتفجرة، و المؤكسدة، و قابلة لالشتعال، و شديدة أو غاية في االشتعا ةنظام تصنيف بوضع العالمة والتعبئ     0 % 

ةالخصائص الخاصة بالمواد السمي  

صالخصائ رالمعايي    مالقي  تالوحدا   

نمؤشر األنيسيدي    NF ISO 6885 <6 - 

درقم البيروكسي    NF ISO 3960 <10 meq (O2) / 
غك  

TOTOX (مؤشر أنيسيدين + x2 مؤشرالبيروكسيد)   - <26 - 

ةتركيز المواد الُمسببة للسرطان، الُمطف رة والُسمي   ةنظام تصنيف بوضع العالمة والتعبئ     0 % 

تتركيز الميثانول بعد ترسيب اإلسترا    GC-MS 0 % 

درجة 100ومهيجة، ومسببة للتآكل في  ،CMR االنبعاثات من مركبات خطرة، و  
 .مئوية

ةمطياف الكتل -كروماتوغرافيا الغاز    نبدو   % 

ةالخصائص البيئي  

صالخصائ رالمعايي    مالقي  تالوحدا   

هخطر على الميا  WGK األماني  1 

هالمواد الُمسببة خطر على الميا  

ةالدرج  

درجة مئوية 25يوًما  21خالل  "CEC " التحلل البيولوجي األولي . L 33 T82 > 80 % 

ايومً  28خالل  "OCDE 301 A " التحلل البيولوجي البسيط  

باختفاء الكربون العضوي المذا  

ISO 7827 > 80 % 

ً  28خالل  OCDE 301 D قابلية التحلل البيولوجي بطريقة سهلة ونهائية يوما  

مأيا 67التحلل البيولوجي خالل   

لالُمعد "MITI" إختبار  > 90 % 
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نتعليمات التشغيل لآللة فاست كلين بولي يوريثا  

  : دورة تنظيف بعد صب البولي يوريثان
ثوان   10نفخ هوء لمدة  -  

 حقن أيبيوتك® فاست كلين بولي يوريثان 110 لمدة 3/5 ثوان   -
ةثاني 30نفخ هواء لمدة  -  

 .(هذه المدة للحصول علي المعلومات فقط وعلي حسب البولي يوريثيان) 

  :يُستخَدم الصب المفقود أو " صب البرميل" لعدة أغراض
ةوسيانات بطريقة ُمتجانسالغرض األول خلط البوليول واأليز -  

توربما إضافة بعض الصبغا -  
 .بغرض تجنب وجود فقاعات الهواء، مع إزالة بعض البقايا من داخل البرميل -

ا صبغ الخليطمن ملم) ؛ يمكن أيضً  6/10عند دورة التنظيف، يمكن وضع غرفة الخلط فوق برميل مجهز بقمع الستعادة الفضالت السائلة التي يمكن تصفيتها (مرشح فلزي   
ساعة 24لمدة  . 

 .أيبيوتك® فاست كلين بولي يوريثان 110 يمكن إعادة استخدامه 4 مرات متتالية، حسب البولي يوريثان

درجة مئوية) وأختام السيليكون 100درجة مئوية و  80درجة مئوية،  20(اختبارات عند  PTEE مطابق لسدادات . 
تيل خوروبيلوت، فيتونتجنب استخدام سدادات النيوبرين، بونا، بو . 

لاحتياطات االستخدام: تخزين في جو معتد  

  
ةااليضاحي العروض  

رلت 1000حاويات بكميات كبيرة   

   

 

رلت 200د راقو  

  

 

  

 

رلت 20ون بيد   

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

iBiotec® Tec Industries®Service 

Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France 

Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32 

www.ibiotec.fr 

 
USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS 
Consulter la fiche de données de sécurité. 

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être  
en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
 lequel il est conçu. Parallèlement, le client s’engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de  
Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué  
à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979. 

http://www.ibiotec.fr/

