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CitriSurf® 2250  

Технически данни: 

Описание: CitriSurf 2250 е висококачествена смес от химикали, разработена за почистване и 
пасивация на продукти от неръждаема стомана. CitriSurf 2250 е специално разработен, за да 
осигури евтино и ефикасно отстраняване на замърсители и на всякакъв вид свободно желязо 
от повърхността на повечето видове неръждаема стомана. Особено е ефикасен при феритна и  
мартензитна неръждаема стомана.  

Физични качества: 

Относително тегло 
Приблизително тегло/литър 
Вискозитет 
Вид 
Химичен състав 
Работна температура 
Точка на възпламеняване 
Разтворимост във вода 
Нормална работна концентрация  
pH при работна концентрация 

1.2 
19 л/24 кг 
5 cps 
Течност 
Лимонена к-на, H2O, патентовани съставки 
49-82 C° (нормална) 
Няма 
Напълно 
9-20% от обема във вода 
3.0-3.2 
 

  
Опаковка: Пластмасови съдове от 19 л и 208 л, контейнер от 1000 кг. 

Приложение: За да се постигнат най-добри резултати, частите, които ще се пасивират трябва 
да бъдат почистени изцяло, за да се премахнат големите натрупвания на масло или грес с 
подходящ почистващ разтвор преди прилагането на CitriSurf. Всякакъв вид  оборудване, 
бъркачки, резервоари и помпи трябва да бъдат почистени и подсушени преди смесването на 
разтвора CitriSurf . Сам по себе си CitriSurf  е отличен почистващ препарат за редица процеси 
на почистване и пасивиране, но изисква предварително почистване на тежките замърсявания, 
за да се удължи работния живот на ваната.  

CitriSurf 2250 трябва да се смеси с чиста вода в съотношение 1 част CitriSurf 2250 с от 5 до 10 
части вода по обем, за да се напълни изпозлвания резервоар така, че напълно да покрие 
всички части, които ще бъдат подложени на обработка. За изработването на всички 
резервоари и уреди, които се изпозлват в CitriSurf ваните, трябва да се изпозлват 
полипропилен, неръждаема стомана 316 или техни еквиваленти. Горещо се препоръчва 
разклащането на разтвора в резервоара, за да се постигнат оптимални резулатти. 
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Разбъркването и пръскането на продукта може да доведе до образуването пяна (за да се 
избегне разпенване се препоръчва използването на CitriSurf 3250).  

Отличен ефект има и почистването с ултразвук. Препоръчват се прибори за загряване с 
тефлоново покритие (или еквивалентно такова). Загрейте разтвора и поддържайте 
температура 49-82 C° за да почистите оптимално, но все пак вашите проби най-добре ще 
покажат най-подходящата работна температура на ваната за продуктите, които произвеждате. 
Стайна температура би могла да бъде подходяща, в зависимост от крайната употреба.  

Потапяйте изцяло в разтвора частите, които ще бъдат пасивирани за достатъчно дълъг период, 
за да се премахне изцяло свободното желязо и замърсителите от повърхността. Това 
обикновено отнема 2-30 минути, в зависимост от температурата, вида на неръждаемата 
стомана, твърдостта, употребата на ултразвук и състоянието на повърхността на частите. Това 
трябва да се определи чрез изпробване на вашия продукт. Старателно  изплакнете частите с 
чиста вода и изсушете напълно на въздух. Може да ускорите процеса на изсушаване като 
използвате стерилизатор с горещ въздух или друг вид изсушаваща среда, за да постигнете 
високо инертна повърхност. 

CitriSurf 2250 е емулгиращ почистващ препарат. Ако искате да обезмаслите резервоара, това 
трябва да се направи с друг почистващ препарат преди почистването и пазивирането с 
CitriSurf.  

Забележки: Въпреки, че е много безопасен при нормална употреба, CitriSurf 2250 е продукт 
на основата на лимонената киселина, и като такъв, може да предизвика дразнене при контакт 
с повърхността на тялото. Вижте Брошурата с данни за безопастност преди да приложите 
продукта.   

Изхвърляне: Изхвърляйте отпадъците според всички федерални, държавни и местни 
разпоредби.  

Съхранение: CitriSurf 2250 трябва да се съхранява при температура между 10°С и 38°С в 
контейнери от неръждаема стомана 316 или одобрени пластмасови съдове. (Ако замръзне, 
неговото размразяване ще върне продукта към обичайното му състояние.)  

Техническо обслужване: При нужда от техническа помощ, моля свържете се със Stellar 
Solutions at (847) 854-2800. 

Експлоатация: Вижте Брошурата за експлоатация относно поддръжката на пасивираща вана 
CitriSurf.  За нормално действие относителното тегло трябва да бъде +0.010/-0.001 от 
първоначалния обем.  

Спецификации: CitriSurf 2250 отговаря на всички изиксвания на ASTM A-967 и AMS 2700. 

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. 

 

http://www.citrisurf.com/cs3250info.htm
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Препоръчителна процедура при работа с CitriSurf 2250, 
2450, 3250 

По-долу са изброени оптималните условия за почистване и пасивиране с 
CitriSurf 2250, 2450, или 3250 за различните видове неръждаема стомана. 
Тази информация се предлага като ръководство. Точните условия за време и 
температура трябва да се установят с проби. Може да получите помощ и 
препоръки като се обадите на Stellar Solutions. 
Стъпка 1.  При необходимост почистете добре повърхността с     
                    подходящ разтвор или почистващ препарат на водна  
                    основа. 
                    При феритна, мартензитна неръждаема стомана, както и  
                    стомана без обработка, се препоръчва вместо това да се  
                    почисти с почистващ препарат на алкална основа с pH 12  
                    за  10-60 минути. Оптималната температура е 66°C, но 
                    може да се използва и друга температура. За видове, които 
                    имат високо съдържание на въглерод, сяра или селен е  
                    необходимо почистването с алкален почистващ препарат.  
Стъпка 2.  Ако в стъпка 1 е използван почистващ препарат,  
                    изплакнете с чиста вода. 
 
ПАСИВАЦИЯ НА АУСТЕНИТНА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 
 
 
Стъпка 3. 9-17% от обема на CitriSurf 2250, 2450 или 3250 за 10-20  
                   минути при стайна температура или 5-15 минути при 49- 
                   82°C (подходящ е и 40 kHz ултразвук за най-добро  
                   почистване и пасивиране.) 
 
ПАСИВИРАНЕ НА ФЕРИТНА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

 
Стъпка 3. 9-17% от обема на CitriSurf 2250, 2450 или 3250 за 5-15 минути 
                   при 49-82°C. (подходящ е и 40 kHz ултразвук за най-добро  
                   почистване и пасивиране.) 
 
ПАСИВИРАНЕ НА МАРТЕНЗИТНА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

 

 
Стъпка 3. 9-17% от обема на CitriSurf 2250, 2450 или 3250 за 5-15  
                  минути при 49-82°C. (подходящ е и 40 kHz ултразвук за  
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                    най-добро почистване и пасивиране.) 
 

                     
ПАСИВАЦИЯ НА НЕОБРАБОТЕНА И ЗАКАЛЕНА НЕРЪЖДАЕМА 

СТОМАНА 
 
Стъпка 3. 9-17% от обема на CitriSurf 2250, 2450 или 3250 за 5-15  
                  минути при 49-82°C. (подходящ е и 40 kHz ултразвук за  
                  най-добро почистване и пасивиране.) 
 
ПАСИВАЦИЯ НА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 440C 
          
Стъпка 3. 9-17% от обема на CitriSurf 2250, 2450, или 3250 за 10-20  
                   минути при 77-82°C, в случай че трябва да се премахнат  
                   тежки оксидни наслагвания, или при 60-82°C, ако няма  
                   наличие на наслагвания. (подходящ е и 40 kHz ултразвук за  
                   най-добро почистване и пасивиране.) 
                  Частите трябва да са топлинно обработени по Скалата на 
                  Рокуел  55-60 преди пасивацията.  
 
Стъпка 4. В някои случаи, когато неръждаемата стомана е с високо 
                   съдържание на сяра, може да е необходимо изплакване с вода  
                   и след това повторно нанасяне на алкалния почистващ  
                  препарат от стъпка 1. В шротивен случай, преминете към 
                  стъпка 5.  
Стъпка 5. Необходими са поне 2 изплаквания с вода, за предпочитане 3,  
                   като последното изплакване е с гореща дистилирана вода, за  
                  да се избегне образуването на петна.  
Стъпка 6. Съхнене за 5-20 минути при 71-93°C. (или няколко часа на  
                   стайна температура.) 
 

 
12/07 
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Изхвърляне на отпадъците на CitriSurf 2250, 3250 
 

Лимонената киселина е продукт, безопасен за околната среда среда и може да се изхвърли в 
отпадни и наземни води (потоци и реки) според местните, държавни и федерални 
разпоредби; въпреки това, трябва да се определи необходимото ниво на рН според местното 
управление на водите. Това обикновено е межу 5.0 – 9.0, но някои държави например 
изискват 6.0 – 10.0. 
 
Трябва да установите точните местни, държавни и федерални стандарти, които се 
изискват за вашата област и индустрия. 
 
Изразходваният разтвор на CitriSurf 2250 или 3250 може лесно да се обработи, за да доведе 
рН до нужното ниво, като се използва следната процедура: 
 
Процедура по изхвърляне на отпадъците 
 

1. Добавете сода или вар към разтвора CitriSurf, за да увеличите рН до 5.0+ или 6.0+ (в 
зависимост от местната система). Също може да се използва и сода каустик, но под 
наблюдение. Следвайте всички процедури от Брошурата с данни за безопасност за 
работа с тези материали.   

2. Бавно прибавете содата на прах, за да получите рН 5.0+ (или 6.0+ ако се изисква от 
установената система). Това става най-добре, докато се смесва разтвора. 
(Необходимото количество сода на прах или друг вид неутрализатор зависи от 
количеството на оставащата лимонена киселина.) 

3. Разтвори на CitriSurf, които се използват според гореспоменатата процедура 
обикновено могат да се изхвърлят в обществените отпадни води. Лимонената киселина 
и натриевия цитрат или кациевия цитрат са биоразградими и безопасни за водите.  

 
 
Важно!!! Горепосочената информация се дава, при условие, че този, който я получава сам 
определи съответсвтието й с всеки един правилник, закон, разпоредба, постановление или 
заповед за изхвърляне на отпадъците, както и при изричното условие, че съответната страна 
поема риска за използването на продукта.  

02/03 

 



Брошура с данни за безопасност съгласно наредба (EC) No 1907/2006                        
 

* Citrisurf® 2250                                                                                             Дата на разглеждане:17.08.10 
 
 # 8730006                         Версия: 1 / GB         M-211                                      Дата на отпечатване:17.08.10 

 
01. Идентификация на веществото/приготвяне и на компанията/дейност 

 
           Търговско наименование: 
                 Citrisurf® 2250 

           Приложение на веществото/приготвяне 
                 индустриален почистващ агент  

           Идентификация на компанията и на нейната дейност 
           Адрес 
                  MKK GmbH 
                  Karl Bunje Str. 36 
                  26129 Oldenburg 
                  Telephone no.                +49 ( 0) 441 5948 277 
                  Fax no.                           +49 ( 0) 441 5948 279 
                  E-mail address:               info@mkk-gmbh.de 
 

02. Установяване на рисковете 
             Класификация 
                    Класификация              Xi, R36 

             Обозначения за опасност 
               Xi                                       Дразнещо вещество 

             R фрази 
               36                                       Дразни очите. 

      03. Състав/информация за съставките 
            Опасни съставки 
             Лимонена киселина, монохидрат 
                  CAS no.                           5949-29-1 
                  EINECS no.                     201-069-1 
                  Концентрация                          >=           25            <             50 % 
                  Класификация                Xi, R36 
 
             Изотридеканол, етоксилиран (>2-5 EO) 
                 CAS no.                           69011-36-5 
                 Концентрация                           >=           1             <              10 % 
                 Класификация                Xi, R41 
                                                          Xn, R22 
 
             Амоняк 
                  CAS no.                          1336-21-6 
                  EINECS no.                    215-647-6 
                  Концентрация                         >=            1             <              10 % 
                  Класификация               N, R50 
                                                          C, R34 
 

     04. Оказване на първа помощ 
           След вдишване 
                 Осигурете достъп до чист въздух. При поява на признаци, потърсете медицинска помощ. 

           В случай на контакт с кожата      
                 Отмийте незабавно със сапун и вода.      
           В случай на контакт с очите 
                 В случай на попадане в очите, измийте добре с голямо количество вода или с разтвор за   
                 почистване на очи. 
                 Потърсете незабавна медицинска помощ.          
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         След поглъщане 
               Изплакнете устата и дайте значително количество вода за пиене. Потърсете незабавно  
               лекарска помощ. 
 

    05. Мерки за пожаробезопасност 
          Подходящи средства за гасене 
                Въглероден диоксид, Сух прах, Водна струя 
 

    06. Мерки при случайно отделяне в околната среда 
          Индивидуални мерки за безопасност 
                Голяма оспаност от подхлъзване, в случай на изтичане/разливане на продукта.  
                Използвайте индивидуално защитно облекло.           

          Мерки за защита на околната среда 
                Не позволявайте попадането му в канализацията или във водоеми. 

          Методи за почистване 
                Отстранете с абсорбиращ материал (например пясък, инфузорна пръст, универсално  
                свързващо вещество. В случай, че се вземе, процедирайте с материала както се  
                препоръчва в секция „Изхвърляне на отпадъците”.  
 

    07. Работа с продукта и съхранение 
          Работа 
          Информация за безопасна работа 
                Съблюдавайте стандартните предпазни мерки за работа с химикали.  

          Съхранение 
         Допълнителна информация за условията на съхранение 
               Дръжте съда добре затворен. 
 

   08. Контрол при излагане на веществата и лична защита 
         Основни мерки за защита и хигиена 
               Съблюдавайте стандартните предпазни мерки за работа с химикали.  

        Контрол при излагане на веществата по време на работа 
        Дихателна защита 
            Не е необходима. 

        Предпазване на ръцете 
             Ръкавици, устойчиви на химикали. 
             Подходящ материал                                                         нитрил 
             Време на проникване                                                       480 мин 

        Предпазване на очите 
             Плътно прилепнали очила за безопасност 

        Предпазване на тялото 
             Облеклото е стандартното за работа в химическата индустрия. 
 

   09. Физични и химични качества 
         Обща информация 
              Вид                                                                                    течност 
              Цвят                                                                                   жълтеникав    
              Мирис                                                                                специфичен     
         Важна информация за здравето, безопасността и околната среда 

         Точка на възпламеняване    
              Стойност                                >            100                        °C         

          Плътност 
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             Стойност                            прибл.   1,2 kg/l                              кг/л 

        Разтворимост във вода 
             Забележки                         разтворим 

        pH 
             Стойност                            прибл.    3,2 

 
  10. Устойчивост и реактивност  
       Опасни продукти при разпадане 
             Не са известни опасни продукти при разпадане.  
 

  11. Токсикологична информация 
        Ефекти след многократно и продължително излагане (субакютни,  субхронични,  
        хроничнни) 
        Друга информация 
             Не са налични токсикологични данни. 
 

  12. Екологична информация 
       Обща информация/екология 
             Съдържащият (съдържащите) се сърфактант(и) съответства(т) на критериите за  
             биоразградимост, заложени в Наредба (EC) No.648/2004 за почистващите препарати.  
 

  13. Третиране на отпадъците 
       Третиране на отпадъците на продукта 
             Определянето на код за отпадъците, според Европейския каталог на отпадъците (EWC),  
             следва да се приложи, съгласно Регионалната компания за изхвърляне на отпадъци.   
       Препоръки за изхвърляне на опаковките  
             Изцяло изпразнените опаковки могат да бъдат дадени за рециклиране. 
 

  14. Информация за транспортиране 
        Наземен транспорт ADR/RID (трансграничен) 
              Неопасни стоки 

       Морски транспорт IMDG/GGV 
             Продуктът не представлява рисково вещество при морски транспорт. 
 

  15. Разпоредби 
        Етикатиране съгласно директивите на ЕС 
              Продуктът е класифициран и етикетиран в съответсвтие с директивите на EC/съответните 
              национални закони. 

       Обозначения за опасност 
             Xi                                                 Дразнещо вещество 

       Опасната (опасните) съставка(и) да бъдат посочени на етикета 
       R фрази 
            36                                                 Дразни очите. 

       S фрази 
            26                                                 В случай на попадане в очите, изплакнете незабавно с обилно 
                                                                 количество вода и потърсете медицинска помощ.   
                                                                 Този материал и неговата опаковка трябва да се изхвърлят като 
                                                                 опасен отпадък. 
        Съставки (Наредба (EC) No 648/2004 
         по-малко от 5 %: 
             не -йонни сърфъкантни  
         Допълнителни съставки 
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Брошура с данни за безопасност съгласно наредба (EC) No 1907/2006                       
 

* Citrisurf® 2250                                                                                            Дата на разглеждане:17.08.10 
 
# 8730006                         Версия: 1 / GB         M-211                                      Дата на отпечатване:17.08.10 
 
              Смес от: 5-хлоро-2-метилl-2h-изотиазол-3-едно [EC-no. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3- 
              едно [EC-no. 220-239-6] (3:1) 
 

   16. Друга информация 
         R-фрази на съставките изброени изложени 3 
              22                                       Опасен при поглъщане. 
              34                                       Причинява изгаряния. 
              36                                       Дразни очите. 
              41                                       Риск от сериозни увреждания на очите. 
              50                                       Много токсичен за водните организми. 
 
              Тази информация се основава на текущите ни познания. Въпреки това не  
              представлява гаранция за каквито и да е качества на продукта и не е основание за 
              законосъобразно договорно отношение.   
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	Технически данни:
	Описание: CitriSurf 2250 е висококачествена смес от химикали, разработена за почистване и пасивация на продукти от неръждаема стомана. CitriSurf 2250 е специално разработен, за да осигури евтино и ефикасно отстраняване на замърсители и на всякакъв вид...
	Физични качества:
	Опаковка: Пластмасови съдове от 19 л и 208 л, контейнер от 1000 кг.
	Забележки: Въпреки, че е много безопасен при нормална употреба, CitriSurf 2250 е продукт на основата на лимонената киселина, и като такъв, може да предизвика дразнене при контакт с повърхността на тялото. Вижте Брошурата с данни за безопастност преди ...
	Изхвърляне: Изхвърляйте отпадъците според всички федерални, държавни и местни разпоредби.
	Съхранение: CitriSurf 2250 трябва да се съхранява при температура между 10 С и 38 С в контейнери от неръждаема стомана 316 или одобрени пластмасови съдове. (Ако замръзне, неговото размразяване ще върне продукта към обичайното му състояние.)
	Техническо обслужване: При нужда от техническа помощ, моля свържете се със Stellar Solutions at (847) 854-2800.
	Експлоатация: Вижте Брошурата за експлоатация относно поддръжката на пасивираща вана CitriSurf.  За нормално действие относителното тегло трябва да бъде +0.010/-0.001 от първоначалния обем.
	Спецификации: CitriSurf 2250 отговаря на всички изиксвания на ASTM A-967 и AMS 2700.





