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เอกสารทางเทคนิค – ฉบบั : 2018/10/10 
  

 
  

 
  

iBiotec® FAST CLEAN PU 110 

ตวัท ำละลำยส ำหรบัท ำควำมสะอำดโพลยูีเรเทน 

น ้ำยำรดน ้ำส ำหรบัหวัส ำหรบัหล่อโพลยูีเรเทน 

บนเคร ือ่งจกัรควำมดนัต ำ่ 

ตวัท ำละลำย 
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ตวัท ำละลำยทดทนเมทลิคลอไรดโ์ดยทีไ่ม่ตอ้งปรบักำรต ัง้ค่ำเครือ่งจกัร 

และรอบกำรผลติ 

iBiotec® FAST CLEAN 

PU 110 ใหคุ้ณสำมำรถลำ้งโพลยูีเรเทน RIM ขนำดกะทดัรดัประเภท TDI และ MDI แมจ้ะม ีPot 

life ทีส่ ัน้มำกกต็ำม 

iBiotec® FAST CLEAN 

PU 110 ประกอบดว้ยสำรอนุพนัธข์องวสัดุผกัและวสัดุทีม่อียู่ตำมธรรมชำตใินสิง่แวดลอ้ม 

iBiotec® FAST CLEAN PU 110 ลดกำรผล่อยสำรอนิทรยีร์ะเหยลงเป็น 0% 

iBiotec® FAST CLEAN 

PU 110  ไม่ตดิไฟ จุดวำบไฟสูงท ำใหม้นัถูกใชไ้ดอ้ย่ำงปลอดภยั หนำว หรอื รอ้น  

iBiotec® FAST CLEAN PU 110  ไม่มสีำรอนัตรำยใด ๆ ต่อสุขภำพ องคป์ระกอบของมนัไม่เป็นพษิ 

ไม่ใชส่ำรกอ่มะเรง็ ไม่ใชส่ำรกระตุน้กำรกลำยพนัธุ ์ไม่เป็นพษิต่อระบบสบืพนัธ ์

ไม่อนัตรำยหรอืระคำยเคอืง ไม่ ไม่กดักรอ่น 

 

 

  

เอกสำรทำงเทคนิค 

iBiotec® FAST CLEAN PU 110 
  

 

  

 

 
  

1.55 กก. คารบ์อน เทยีบเท่า 

 

  

ไม่มรูีปสญัลกัษณอ์นัตรำย CLP 1272/2008 1079/2016 
  

  

ลกัษณะทำงกำยภำพและทำงเคมที ัว่ไป 

คุณลกัษณะ   มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ลกัษณะภายนอก   สิง่ทีเ่ห็นได ้ ใส - 

ส ี   สิง่ทีเ่ห็นได ้ อ าพนั - 

กลิน่   การดมกลิน่ Sans - 

ความหนาแน่นทีอุ่ณหภมู ิ25°C   NF EN ISO 12185 968 kg/m3 

ดชันีหกัเห   ISO 5661 nm - 

จดุเยอืกแข็ง   ISO 3016 -8 °C 

ความสามารถในการละลายในน ้า   - บางสว่น % 

ความหนืดเชงิจลนท์ีอุ่ณหภมู ิ40°C   NF EN 3104 3.0 mm²/s 

ดชันีกรด   EN 14104 <1 mg(KOH)/g 

ดชันีไอโอดนี   NF EN 14111 0 gI2/100 g 

ปรมิาณน ้า   NF ISO 6296 <0.1 % 
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สิง่ตกคา้งหลงัการระเหย   NF T 30-084 0 % 

ลกัษณะกำรท ำงำน 

คุณลกัษณะ   มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ดชันี KB   ASTM D 1133 >200 - 

แรงตงึผวิทีอุ่ณหภมู ิ20°C   - >6 ช ัว่โมง 

แรงตงึผวิทีอุ่ณหภมู ิ20°C   ISO 6295 32.0 ไดน/์ซม. 

การกดักรอ่นของใบมดีทองแดง 100 ชม. ทีอุ่ณหภมู ิ 40°C   ISO 2160 1a ค าอา้งองิ 

จดุ Aniline   ISO 2977 nm °C 

ลกัษณะควำมปลอดภยัในกำรดบัเพลงิ 

คุณลกัษณะ   มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

จดุวาบไฟ (ถว้ยปิด) NF EN 22719 100 °C 

จดุตดิไฟอตัโนมตั ิ   ASTM E 659 >270 °C 

ขดีจ ากดัลา่งของการระเบดิ   NF EN 1839 ไม่ใชว่ตัถรุะเบดิ % (ปรมิาตร) 

ขดีจ ากดับนของการระเบดิ   NF EN 1839 ไม่ใชว่ตัถรุะเบดิ % (ปรมิาตร) 

เนือ้หาของสารทีร่ะเบดิได ้ออกซไิดซ ์ ตดิไฟได ้

เป็นสารไวไฟสงูหรอืสงูมาก 

  กฎขอ้บงัคบั CLP 0 % 

คุณลกัษณะทำงพษิวทิยำ 

คุณลกัษณะ   มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ดชันีอนิดซินี   NF ISO 6885 <6 - 

ดชันีเปอรร์อ็กไซด ์   NF ISO 3960 <10 meq(O2)/kg 

TOTOX (ดชันีอนิซดินี +2x ดชันีเปอรร์อ็กไซด)์   - <26 - 

สาร CMR, ระคายเคอืง, กดักรอ่น   กฎขอ้บงัคบั CLP 0 % 

ปรมิาณเมธานอลตกคา้งจากการเปลีย่นสถานะ   GC-MS 0 % 

การปลอ่ยสารอนัตราย CMR สารระคายเคอืงทีก่ดักรอ่นทีอุ่ณหภมู ิ

100°C. 

  GC-MS Sans % 

คุณลกัษณะทำงสิง่แวดลอ้ม 

คุณลกัษณะ   มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

อนัตรายของน ้า WGK เยอรมนั 1 

ความปลอดภยัของน ้า 

ช ัน้ 

ความสามารถในการยอ่ยสลายทางชวีภาพเบือ้งตน้ CEC 21 

วนัทีอุ่ณหภมู ิ25°C 

L 33 T82 >80 % 

การสลายตวัทางชวีภาพไดง้่าย OECD 301 A มากกวา่ 28 วนั 

การหายไปของ COD 

ISO 7827 >80 % 

การสลายตวัทางชวีภาพไดง้่าย OECD 301 A มากกวา่ 28 วนั 

การสลายตวัทางชวีภาพ 67 วนั 

MITI ทีแ่กไ้ขแลว้ >90 % 
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ค ำแนะน ำส ำหรบักำรใชบ้นเครือ่งจ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำขนำดกระทดัรดั 

วงจรการลา้งหลงัขึน้รูปโพลยูีเรเทน:  

- เป่าลมเป็นเวลา 10 วนิาท ี

- ฉีด iBiotec® FAST CLEAN PU 110 เป็นเวลา 3/5 วนิาท ี

- เป็นเวลา 10 วนิาท ี

 (เวลาเหล่านีใ้หไ้วเ้ป็นขอ้บ่งชีแ้ละอาจจะแตกต่างกนัไดข้ึน้อยู่กบัธรรมชาตขิองโพลยูีเรเทน) 

การหล่อเสยี เรยีกว่า “การหล่อเสยี”  มกัเกดิจากหลายสาเหตุ::  

- เหตุผลแรกทีจ่ะผสมโพลอีอล ไอโซไซยาเนทและถา้เป็นไปไดค้อืสยีอ้ม 

- เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิฟองอากาศ 

- ขจดัสิง่ตกคา้งจากในหอ้ง 

Pระหว่างรอบการลา้ง หอ้งทีผ่สมแลว้สามารถวางไวเ้หนือถงัพรอ้มกบัชอ่งทางเพือ่รวบรวมน า้ทิง้ทีส่ามารถกรองได ้ (ขนาดตวักรอง 6 ใน 10 

มม.)  ตวัผสมสามารถเทออกไดห้ลงัจาก 24 ชม. 

iBiotec® FAST CLEAN PU 110 สำมำรถใชซ้ ำ้ไดถ้งึ 4 คร ัง้ตดิต่อกนั ขึน้อยู่กบั PU 

ใชร้ว่มกบัซลี PTFE (การทดสอบทีอุ่ณหภูม ิ20°C, 80°C และ 100°C) และซลีซลิโิคน 

หลกีเลีย่งการใชซ้ลีนีโอพรนี, บวินา,  บวิทวิโคโรบวิทวิ ,ไวตนั 

ขอ้ควรระวงัในการใช:้ จดัเก็บใตท้ีพ่กัพงิในสภาพแวดลอ้มทีม่อีุณหภูมปิานกลาง 

  

กำรน ำเสนอผลงำน 

  

ขวด 20 ลติร 

  

 

 

 

  

 

  

บารเ์รล 200 ลติร 

  

 

  

 

  

คอนเทนเนอร ์IBC 1000 ลติร 

  

  

 

  

  

  

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/

