
WEBAC® Reiniger 
Миючі засоби для насосів та інструментів. 
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Області застосування
Властивості миючого засобу WEBAC для розчинення і догляду спеціально підібрані до смол 
WEBAC. В якості продукту для догляду за насосом використовується спеціальний консервант 
(WEBAC Konservierungsmittel) або гідравлічне масло.
Компанія WEBAC має такі засоби:
WEBAC Reiniger A
Reiniger A використовується для очищення насосів під час перерв у роботі та після завершення 
ін'єкційної роботи. З високою здатністю до розчинення він підходить для видалення рідких 
поліуретанових або епоксидних смол. Основною областю застосування є очищення та 
полоскання інжекційних насосів та інших робочих інструментів.
WEBAC Reiniger B
Reiniger B має високу здатність до розчинення. Він може бути використаний для розчинення або 
пом'якшення отвержденних смол. У особливих випадках може бути необхідним для видалення 
затверділих матеріалів протягом більш тривалого періоду. Однак не використовуйте його для 
промивання насосів. Завдяки високій потужності розчинення Reiniger B не повинен залишатися 
в тривалому контакті з пластиковими деталями, оскільки вони можуть пом'якшуватися, 
розбухати або навіть розчинятися.
Консервант WEBAC
Агент використовують після очищення інжекційного насоса як консервант (для догляду) для 
триваліших перерв у роботі насоса.

Властивості 
• матеріали з нейтральним запахом
• без хлору та FCKW (хлорфторуглероди) - безпечні для озону.
• немає необхідності використовувати додатковий захист

Зберігання 

• чистячі засоби стійкі до морозу
• захищати від вологи та прямих сонячних променів
• в оригінальних запечатаних упаковках

Заходи безпеки 
Інструкції з техніки безпеки повинні бути доступні всім особам, відповідальним за охорону 
праці, здоров'я, а також поводження з матеріалами.
Обробка і очищення обладнання повинні виконуватися в захисному одязі з захисними 
рукавичками і окулярами. Рекомендується застосування захисного крему для шкіри. 
Забруднення на шкірі слід змивати водою з милом. При попаданні крапель матеріалу в очі, 
необхідно відразу ж промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

Утилізація відходів 
Порожню тару можна вивозити на звалище з урахуванням умов приймання. Повернення 
виробнику або на відвантажувальні склади не провадиться.
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