
Produktinformation

Rivolta SLX Top

• Godkänd enligt NSF-K2.

• Dielektrisk hållfasthet   
>150 000 V/cm. 

•	 Kraftig	rengöringseffekt.

• Avdunstar utan rester.

• Kompatibel med material som är 
resistenta mot lösningsmedel.

• Nästan luktlös.

Högeffektiv	elektronikrengörare

Produktbeskrivning
Rivolta SLX Top är en högeffektiv rengörare med speci-
ella aktiva additiv för alla elektriska applikationer, delar 
eller utrustningar som är bortkopplade från spänning. 
Tack vare den höga dielektriska hållfastheten på >150 
000 V/cm medger SLX Top en enkel rengörning av all 
elektrisk utrustning utan demontering. Före återinkopp-
ling måste fullständig avdunstning av produkten säker-
ställas.
Medelsnabb avdunstning utan att lämna rester och pro-
dukten motverkar vidhäftningen av nya smutspartiklar. 
Den snabba torktiden sparar tid och pengar. 
Kompatibel med metaller liksom andra material som är 
resistenta mot lösningsmedel, t.ex. färger, plaster och 
elastomerer. Produkten tränger in och rengör i trånga 
utrymmen. SLX Top löser fett, olja och smuts.
Motstånds- eller ledningsegenkaperna förbättras eller 
återställs hos de rengjorda komponenterna.

Användningsområden
Rivolta SLX Top används för rengörning av alla typer av 
elektriska installationer och utrustningar: generatorer, 
transformatorer, likriktare, elektriska motorer, elektriska 
brytare/kontakter, elektrisk utrustning för fordon och 
maskiner, isolatorer, kontaktskenor, elektroniska kompo-
nenter, kretskort,  potentiometrar, tidreläer och mycket 
mer.

Förpackningar
Spray 400ml. Dunk 10/30/60/200ltr.
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Applicering
Enkel att applicera genom att använda sprayburk.
För större arbeten/applikationer rekommenderas 
användning av en airless högtrycksutrustning. Denna 
kraftfulla utrustning kompletterar dessutom den 
kemiska rengöringen på ett fysiskt sätt Produkten är 
praktiskt taget luktfri vilket möjliggör en mindre obehag-
lig applicering.

Observera: Mätta inte kolborstar i motorer eller 
generatorer med rengöringsvätska. Använd inte 
produkten på enheter som är under spänning. 
Brandrisk föreligger och produkten kan antändas 
av gnistor. Före återinkoppling måste fullständig 
avdunstning av produkten säkerställas.
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 
och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen 
gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäk-
ran 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 för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, 
förändra innehållet i denna information.

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Form vätska - -

Färg transparent - -

Lukt neutral - -

NSF regnr 137308/137307 (spray) - -

Evaporationsrester inga - -

Avdunstningshastighet 60 - DIN 51370

Flampunkt >+60 ºC DIN EN ISO 2176

Dielektrisk hållfasthet >150 000 V/cm DIN EN 60156

Riskupplysning
Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning 
av spraydimma. För närmare information - se separat 
säkerhetsdatablad.


