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ZINCAREV D2AE MPR 

ZINCAREV D2AE MPR, çelik malzemelerin yüzeyindeki yağı temizlemek üzere 
üretilmiş, yüksek kuvvetli ve tek bileşenli sıvı bir asidik yağalma kimyasalıdır.

- Çamur oluşum miktarında belirgin seviyede düşüş.
- Çelik yüzeyindeki kesintisiz yağ temizliği sağlayan uygun formül

- Ürün Görünümü:  Şeffaf ve yeşile çalan çözelti. Bu ürün hafif yoğun ve köpüren bir
yapıya sahiptir.

- Yoğunluk: Saf ürünün yoğunluğu 20°C'de 1,068'dir.
- Saf ürünün pH Değeri: Konsantre ürünün pH değeri 20°C'de 1,12'dir.
- Kullanım yoğunluğu: Bu ürünün kullanım konsantrasyon aralığı  kurulduğu tank

kapasitesinin hacimce % 8 ila  12'si aralığındadır. İdeal konsantrasyon % 10'dur.
- Uygulama Sıcaklığı: İdeal çalışma sıcaklığı 30°C'dir. İhtiyaca göre 20 ila 40°C

arasında tutulabilir.

ZINCAREV D2AE MPR yüksek teknoloji bir üründür. Sıradışı bir yağalma verimliliği 
sağlar ve düşük tüketim ile uzun ömürlü banyo süresi olan bir üründür.
Bu faydaları avantaja çevirmek için banyo parametrelerini ürün bülteninde belirtilen 
değerlere yakın tutmak gerekir. Bu sebeple seviye tamamlama/eklemeler mümkün 
olduğunca sıklıkla yapılmalıdır ve konsantrasyon % 10 seviyesinde tutulmalıdır.
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Bu banyo mineral ve organik asitlerin karışımı bir kimyasal ve çok düşük 
konsantrasyonda fosforik asit içeren bir kimyasal ile hazırlanır. Çamurlar, 
çözünmeyen fosfatlar belirgin miktarda düşürülür.

Bu bileşik aşağıdaki şekilde ambalajlanır:
- 33 kg'lik Metal ambalaj,
- 250 kg'lik Varil,
- 1068 kg'lik IBC.

Bu ürün güvenlidir, ancak yine de elleçleme (taşıma-kullanım-depolama) yasal uyarılar 
dikkate alınarak yapılmalıdır.

Koruyucu gözlük ve eldiven

Lütfen MSDS dokümanımızı inceleyiniz.

Bu ürün bülteninde verilen tüm bilgiler deneyimlerimizin sonucu olarak tespit edilen kullanım gerekliliklerini verir. 
Hiçbir koşulda firmamız ya da çalışanlarımız sorumlu tutulamaz. Tüm özel koşullar uzmanlarımız tarafından 

gözlemlenmelidir. Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

VERA CHIMIE DEVELOPPEMENTS 
35-45 RUE DE LA GARENNE – BP 70734

38297 ST QUENTIN FALLAVIER - France
Telefon : 04 74 94 82 10 - Fax : 04 74 94 82 14

E-mail : info@vcd-floridienne.com
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