MILJØVENNLIG RENSE OG
BESKYTTELSES MIDDEL
FOR RUSTFRITT STÅL.
100% ORGANISK.
FØR

Fjerner overflaterust og
oksidering på
rustfritt stål.
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Innosoft B570 er et dybderensemiddel
som fjerner forurensninger som rust og
oksidering fra rustfrie ståloverflater i en
operasjon.
Innosoft B570 er en hvit tyktflytende
væske basert på organiske syrer og inneholder ikke slipemidler. Den er egnet til
intensiv rengjøring av forurensede flater
som er angrepet av overflaterust og oksidering. Den angriper ikke metallet, men
er svært effektivt på oksidering og skitt.
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Innoprotect B580 fjerner alle rester
etter bruk av Innosoft B570 og legger et
nano belegg på overflaten som virker beskyttende mot videre korrosjon.
På grunn av dybderengjørings egenskapene til Innosoft B570, er faren for
”under-belegg korrosjon” av rustfritt stål
også redusert. Denne form for korrosjon
oppstår under belegg fordi oksygentilgangen er begrenset. Dette er spesielt
viktig i kloride miljøer slik som marine applikasjoner. Slipte eller polerte overflater
er også mer utsatt for dette fenomenet.
Andre metaller
Selv om Innosoft B570 opprinnelig ble utviklet for rustfritt stål, viser det seg at det
også gir gode resultater på andre metaller som kobber, aluminium og vanlig stål.
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Bruksanvisning for Innosoft B570:
Flasken rystes godt. Påføres deretter
ufortynnet med en fuktig svamp eller
pad. For slipte eller polerte overflater
skal produktet påføres i samme retning
som ved børsting, sliping, polering eller
skuring.
Smuss eller oksid som har løsnet kan forårsake lette riper spesielt på polerte
overflater. Dette bør derfor fjernes forsiktig med vann eller en fuktig klut.
Det anbefales å fortsette med rensemiddelet Innoprotect B580 som også etterlater et nano belegg som minsker faren
for eventuell senere korrosjon.
Det anbefales at man har vanntette
hansker på seg mens produktet brukes.
Et Material Safety datablad i tråd med
1907/2006/EC artikkel 31 er tilgjengelig
på forespørsel.
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Bruksanvisning for Innoprotect B580:
Dette milde og nøytrale (ph 6,5) rengjøringsmiddelet kan med fordel brukes i
kombinasjon med Innosoft B570. Brukes
til å vaske vekk løsnet oksider og smuss.
Det er også egnet for daglig rengjøring
av lett forurensede overflater som tidligere har blitt behandlet med
Innosoft B570. Ved rikelig bruk av rensemiddelet blir all forurensing vasket
bort.
Etter tørking vil det umiddelbart vise
seg om det er noen rester igjen i ujevnheter eller på overflaten, dersom en lett
sjattering blir observert. Syklusen bør
gjentas til overflaten er helt ren.
Blandingsforhold:
1 del Innoprotect til 2 deler vann.
Bruk alltid kaldt vann.

Innosoft B570 og Innoprotect B580
har en rekke bruksområder/brukergrupper.
Som for eksempel:

• Offshore industri.
• Landbasert industri.
• Næringsmiddelindustri.
• Skips industri.
• Bygg/vedlikehold.
• Fritidsbåter.
• Privat husholdning.
• Etc.
Produktene er godkjent for bruk i
næringsmiddelindustrien.
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