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Zmywacz PCB przeznaczony do zmywania wszelkich pozostałości po lutowaniu z powierzchni obwodów 
drukowanych. Rozpuszcza resztki topnika w tym kalafonię. Płyn nie atakuje podłoża ani elementów 
konstrukcyjnych obwodów drukowanych. Specjalna szczotka umożliwia precyzyjny dostęp do czyszczonej 
powierzchni, dzięki czemu można usunąć nawet najmniejsze cząstki i zanieczyszczenia. Idealny do 
czyszczenia PCB po naprawie i montażu.

Zastosowanie: 

n produkt nie pozostawia osadów,

n bardzo szybko odparowuje,

n usuwa pozostałości po lutownicze,

n doskonale sprawdza się w każdym serwisie elektronicznym,

n środek nie wchodzi w reakcje z większością tworzyw używanych w elektronice.

UWAGA !

Pojemnik wyposażony jest w specjalny aplikator zapewniający doskonałe czyszczenie bez konieczności 
użycia agresywnych mieszanek rozpuszczalników.

ZMYWACZ PCB PLUS

Podstawowe parametry gazu:

Gęstość w 25°C

[mol/100g]

Lepkość w 25°C

[g/cm³]

Czas żelowania 100 g kompozycji w temp. pokojowej:

[mPas]

Zalewa 41 + Utwardzacz (10ns*)

Liczba epoksydowa min. 0,410

1,11-1,15

900-1500

min. 60 minut

Magazynowanie
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych 
źródeł zapłonu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 
przekraczającej 50°C/122°F. 

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak 
sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze 
względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

Jedn.
Rozsz.

Niepewny

Tlenek Węgla ppm mo GravI

I

± 0,5 %rel

Azot % mole Grav± 0,05 %rel

Nominalna
Wartość

Rzeczywista
Wartość

Częst. Metoda

1850,0 1848,5

99,815

Ph

0,875g/cm³

Kolor

>7

biały

Gęstość

Właściwości fizykochemiczne:

100 ml (aerozol)

Opakowanie zbiorcze

4 lub 20

Pojemność Kod artykułu

ART.AGT-237

Opakowania

Gęstość względna 20ºC

j.m.

g/cm³

Parametry Wynik

0,79

Lepkość MPa·s 22,8

400 ml (aerozol) 4 lub 20 ART.AGT-238


