Vand- og olieafvisende
udrustningsmiddel til
imprægnering og
pletbeskyttelse af tekstiler i
rensemaskiner. Fri for
halogene vædsker.
Til brug i perklor og kulbrinte
maskiner.

Egenskaber

Fsisk – kemiske data

Højeffektiv vand og olie reflektor på alle
typer af tekstiler og læder

Udseende:

lys gul vædske

Vægrfylde:

0,77-0,79 g/ml (20°C)



Silkeagtig smidigt varegreb og ringe
krøning af varen

Viskositet:

5-20 mPas (20°C)



Meget jævne stribefri resultater, selv på
varer

Flammepunkt:

over 61°C (PMCC)

Opløselig:



Meget økonomisk i brug, herved lav
transport-, lager- og
emballeringsvolumen

ubegrænset i perklor
og kulbrinte



Simpel anvendelse i spraymetode farve
beskyttelse på overtøj vejr beskyttelse
på regnttøj og sporttøj, kermisk
beskytelse på arbejdtøj



opløselig i vand

Anvendelse
Spray ufortyndet elle mixed med
rensevædske i 3-5 min på det rene og
centrifugerede emne. For at opnå
ensartet spraying nar vædsken er
ufortyndet, anbefales det at bruge en 2,0
US gal/hr spray dyse.

Certificeringer

Klassifikation

Fyldning

Dosering* per
10 kg fyldning

Overtøj

70%

300 ml

Regntøj

70%

450 ml

Termo tøj

70%

450 ml

Fyldningsgrad

50%

150 ml

Brug og opbevaring

Arbejdtøj
(DIN 32 763)

100%

500 ml

VINOY PLUS er modtagelig over for fugt.
Emballagen skal lukkes tæt efter hver
udtagning.
Må ikke opbevares ved temperaturer på
under 10°C og over 30°C.
Før brug skal produktet tempereres til
mindst 15°C. I lukket emballage kan
VINOY PLUS opbevares i mindst 12
måneder.

*100 ml VINOY PLUS = ca. 80 g; 100 ml
perklor imprægnerings inhold = 160 g
Efter påførelse skal det tromles ved kold
varmeeffekt 1 – 2 minutter. Tør herefter
ved fuld varmeeffekt, hvorefter en
temperatur på mindst 50°C ved
tromleudgangen skal nåes. Højere
temperaturer fører til en intensivering af
imprægneringseffekten. Lavere
temperaturer fører til en reduktion af
imprægneringseffekten.

Kemisk beskyttelse (DIN 32 763) på
arbejdtøj.

Sikkerhedshenvisning
VINOY PLUS må kun sprøjtes i lukkede
maskiner. Dosering af VINOY PLUS er
kun tilladt i lukkede rensemaskiner i
sprayanordninger med automatisk
dosering.
Ukorrekte anvendelser som fx massiv
overdosering eller ulovlig anvendelse af
VINOY PLUS ved badbehandlinger kan
forårsage eksplosionsfarlig atmosfære i
maskinen og er absolut forbudt.
Sprøjtetågerne er giftige ved indånding.
Behandling ved hjælp af påsprøjtning
uden for lukkede maskiner kan fremkalde
kvælningsanfald og er derfor forbudt.
Det er forbudt at anvende VINOY PLUS i
den ikke-destillerende maskine i
tandemanlæg.

Alle oplysninger baserer på vor nuværende viden. Anvendelsen af produktet skal tilpasses de pågældende
driftsforhold. Eventuelle forpligtelser kan ikke udledes.
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