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CitriSurf® 2210  

Технически данни: 

Описание: CitriSurf 2210 е висококачествена смес от химикали, която служи за почистване и 

пасивация на продукти от неръждаема стомана. CitriSurf 2210 е особено полезен, защото е 

много устойчив при стайна температура и доста по-безопасен от редица други продукти, 

които имат подобно действие. Предлага се под високо вискозитетна форма за лесно нанасяне 

върху вертикални повърхности, спойки и други зони, които не могат стандартно да бъдат 

потопени във вана.  

Физични качества: 

Относително тегло 

Приблизително тегло/галон 

Вискозитет 

Вид 

Химичен състав 

 

Работна температура 

Точка на възпламеняване 

Разтворимост във вода 

Нормална работна концентрация 

pH при работна концентрация 

1.1 

8.4 lb/gal 

Тиксотропна паста 

Високо вискозитетна течност 

Смес от лимонена киселина + инертни и патентовани 

съставки  

21-77°С 

Няма 

99% 

Употреба във вида, в който се намира 

~4.0 

Опаковка:Пластмасови съдове от 4, 19 и 208 литра.  

Начин на приложение: За да се постигнат най-добри резултати на третираните части, те 

трябва да бъдат почистени изцяло, за да се премахнат наслагванията от мръсотия, масло или 

грес с подходящ почистващ разтвор преди прилагането на CitriSurf 2210, въпреки, че сам по 

себе си той е много добър почистващ препарат, ако се изпозлва правилно. Всякакъв вид 

оборудване, бъркачки, резервоари и помпи трябва да бъдат чисти и сухи преди употреба. 

Трябва да се изпозлват единствено съдове от полипропилен , полиетилен или друг или 

материал от пластмаса и неръждаема стомана, който е устойчив на киселина за съхранение на 

продукта.  

Вижте мерките за безопасност и настоящата Брошура с данни за безопасност преди 

приложението на продукта!!! 

продължение на страница 2 
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Начин на приложение (продължение): 

Изпробвайте вашият продукт преди да приложите CitriSurf 2210!!! В зависимост от 

продукта, който ще се почиства, пасивира или полира, може да е нужен развтор с вода на  

CitriSurf 2210, за да забави скоростта на реакцията или за да се понижи вискозитета. Времето, 

температурата и концентрацията на продукта трябва да бъдат изпробвани преди използването 

на продукта в производството. За по-обстойно почистване, изпозлвайте по-дълго време за 

действие на продукта, по-високи температури и/или по-високи концентрации. Моля, свържете 

се с производителя за съдействие в случай на нужда, за да определи най-добрата формула и 

условия за вашия продукт. Всяко приложение е различно! 

Преди употреба, смесете добре чрез разклащане и разбъркване. CitriSurf 2210 трябва да се 

наная озилно върху повърхността, която ще се обработва посредством спрей, четка или валяк. 

Изчакайте около 10 - 30 минути, в зависимост от нанасянето, след което изцяло отмийте 

продукта от повърхността. Ако е необходимо повторете процеса, за да получите желаните 

резултати. Изхвърлете отпадъците според местните, държавните и федерални разпоредби.  

Старателно  изплакнете частите с чиста вода и изсушете напълно или преминете към 

последваща обработка, за да постигнете желаните резултати. Може да ускорите процеса на 

изсушаване като използвате стерилизатор с горещ въздух или друг вид изсушаваща среда, 

като сешоар за да постигнете чиста, суха повърхност преди последваща обработка или 

пакетиране.  

Забележки: Въпреки, че е много безопасен при нормална употреба, CitriSurf 2210 е продукт 

на основата на лимонената киселина, и като такъв може да предизвика дразнене при контакт с 

повърхността на тялото.  

Вижте Данните за безопастност преди да приложите продукта.  

Изхвърляне: Изхвърляйте отпадъците според всички федерални, държавни и местни 

разпоредби.  

Съхранение: CitriSurf 2210 трябва да се съхранява при температура между 10°С и 49°С в 

полиетиленови, полипропиленови или други одобрени пластмасови съдове, устойчиви на 

киселина.    

Техническо обслужване: При нужда от техническа помощ, моля свържете се с  Stellar 

Solutions (847) 854-2800. 

Препоръчва се прилагането на CitriSurf  върху вашите продукти преди използването му 

в производствени процеси. Всеки продукт и производствено оборудване са различни и 

изискват изпробване, за да се уверите, че CitriSurf е подходящ за съответната ситуация. 

Не се дава гаранция под никаква форма, без писменото съгласие на Stellar Solutions, Inc. 
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