
Dexcel SL 70 

Produktbeskrivning 
 

Dexcel SL 70 gör det möjligt att öka säkerheten på ar-
betsplatsen utan att ge avkall på evaporationshastigheten 
som gör produkten möjlig att använda i produktion. 
Produkten är universell. Rengör, innan polymerisationen 

är klar, de flesta bläck, färger, lacker, hartser och lim.  

• Ersätter aromater,  ketoner 

 och acetater. 
 

• För rengöring av tryckeri-
 utrustningar. 
 

• Borttagning av hartser,  
 PUR-skum, polyesterharts, 

 gelcoat m.m. 
 
• Universell användning. 

 
• Rengöring av tryckeri- 

 maskiner och lackboxar. 
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Universellt rengöringsmedel för bläck, färger, lacker, 

hartser och lim. Ersätter ketoner, acetater och aromater. 

Användningsområden 
 

 Rengöring av pumpar och spraypistoler. 

 Rengöring av maskiner för PUR-skum. 

 Rengöring av utrustning för polyesterharts gelcoats. 

 Rengöring av matriser för extrudering av termoplastiska 
material. 

 Rengöring av bläckbehållare vid offsettryckning och flexo-
grafi. 

 Doppning av spraymunstycken för lacker, färger, skum, 
lim och hartser. 

 Doppning av penslar, rollers, verktyg för polyesterharts 
och gel coats. 

 Doppning och sköljning av beläggningar på rostfria cylind-
rar, fotogravyr och stångmatarrullar. 

 Borttagning av etiketter på fat, behållare m.m. 

 Rengöring av screentryckutrustning för glas, plast, metall 
och textil genom automatapplicering från maskin. 

 Rengöring med en trasa av rostfria cylindrar, limrester, 
beläggningar, fotogravyr och bläckbehållare. 

 Rengöring med en trasa av screentryckutrustning för glas, 
plast, metall och textil. 

 Rengöring med trasa av tryckeri– och beläggningsmaski-
ner. 

 Rengöring med trasa av maskiner avsedda för applicering 
av hartser och rengöring av lackboxar. 

 Rengöring med en trasa eller borste av ytor förorenade av 
hartser, lim, färg eller bläck.  

 Rengöring av serigrafimatta genom skrapning. 

 Tvätt av tankar och blandare av harts, monomerer och 
masterbatcher. 

 Rengöring genom begjutning och borstning av tankar och 
mixers. 

 Borttagning av märkningar på elastomerhöljen till elekt-
riska kablar. 

 Skrotning av gjutkärnor i sand. 
 

Dexcel SL 70 rekommenderas särskilt för: 
 

 Doppning och sköljning av beläggningar på rostfria cylind-
rar, fotogravyr och stångmatarrullar. 

 Rengöring med en trasa av klichéer, bläckbehållare, off-
setdukar och flexografi. 



 Värde Enhet Metod 

Färg färglös - Intern CQ 016 

Tillstånd vätska - Visuellt 

Vattenlöslighet 0 ppm - 

Refraktionsindex @+20°C 1,4680 - ASTM D 1218 

Densitet @+25°C 884 kg/m³ NF EN ISO 12 185 

Självantändningspunkt >+200 °C ASTM E 659 

Lägsta flyttemperatur -30 °C ASTM D 97 

Ångtryck @+20°C 0,41 kPa NFM07 007 

ODP Ozonpotential 0 Faktor - 

Viskositet @+25°C 0,77 mm2/s ASTM D 445 

Kopparkorrosion, 100 tim @+40°C 1a steg NF M 07 015, ASTM D 130 

Kauri-butanol värde obegränsad - ASTM D 1133 

Bromindex 0 mg/100g ASTM D 1491 

Flampunkt closed cup +50 °C ISO 2719 

Anilinpunkt <0 °C NF M 07 021 

Kokningsrester 0 % ASTM D1209 

Evaporationstest (DEE = 1) 41 - DIN 53170 

Nedbrytningsspänning 20000 Volt IEC 156 

Ytspänning @+20°C 28,5 dyn/cm ISO 6295 

Evaporationshastighet @+20°C 17 min NF T30 301 

Vatteninnehåll 0,000 % Karl Fisher, ASTM D 1744 

Benseninnehåll 0,000 % ASTM D 4367 

Brominnehåll 0,000 % - 

Klorinnehåll 0,000 % - 

Svavelinnehåll 0,000 % - 

CFC-innehåll 0,000 % - 

HCFC-innehåll 0,000 % - 

n.bromopropan 0,000 % - 

Klorerat lösningsmedel 0,000 % - 

Toxiska glykoletrar 0,000 % - 

Tungmetaller och metaller 0,000 % - 
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Riskupplysning 
 

Undvik öppen låga och värmekällor. Använd inte i utrustning som arbetar i ångfasen. Undvik rökning. Undvik 

inandning av spraydimma samt långvarig/ofta upprepad hudkontakt. För närmare information - se separat 

Tekniska Data 

Förpackningar 
 

Burk 25ltr, Fat 50ltr, Fat 200ltr. 
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Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som 

en försäkran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan kunden köper våra produkter måste han därför själv 

försäkra sig om att respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i varje enskild applikation. Våra produkter 

uppdateras kontinuerligt. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, förändra innehållet i denna 
information. 

Applicering 
 

Trasa, borste, doppning, doppning med omrörning, cirkulationsbad, lågtryckssprutning. 


