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UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla 
bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya 
kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten 
korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı: Özellikle paslanmaz çelik yüzeylerde, kaynak 
lekelerini, oksit izlerini ve pas lekelerini temizlemede kullanılan  jel bir üründür. 
Endüstriyel alanlarda, mutfak, tesisat, makine v.b. paslanmaz yüzey kirliliği olan 
alanlarda uygulanabilir. Uygulama öncesi yüzeylerde kaba temizlik ihtiyacı varsa; 
serbest halde pas ve kaba partikül v.b.'nin mekanik olarak temizlenmesi tavsiye edilir. 
Bu şekilde  temizleme jelinin efektifliği artarken sarfiyatıda daha kontrollü olacaktır.  
Tuz asidi içermediğinden sararma yapmaz.

Kullanım Şekli:

Kullanım öncesi ürünü çalkalayarak homojen hale getiriniz. Ürün uygulandığı 
yüzeydeki yapısal boşluk durumuna göre, örneğin kılcal çatlaklarda veya kör 
noktalarda tiksotropik yapısından ötürü daha akışkan hale geçerek derinlemesine 
nüfuz eder. Seyreltilmeden maksimum verimi sağlar. Seyreltme gereken durumlarda 
kullanılan şebeke suyunun özelliğine göre ürünün etkinliği ve etki etme süresi farklılık 
gösterebilir. Alternatif uygulamalarınızda lütfen teknik servisimizle temasa geçerek 
görüş alınız. Ürünün etkisi  kir tabakasının kalınlığına ve eskiliğine göre 30 dakika ile1 
saat arasında gerçekleşir. Gerekli durumda aside dayanıklı fırça kullanılabilir. 35 °C 
üzeri sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız. Ürünün kurumasını beklemeyiniz 
reaksiyon bitince soğuk ve temiz tazyikli su ile iyice yıkayınız. Yıkama suyu, demir ve 
70 mg / L'den yüksek konsantrasyonda klorür  iyonları içermemelidir.(iletkenlik χ< 450 
μS) (yüzeyde kalıntı olabilir.) Uygulama sonrası pasivasyon (Nötürleme ) önerilir.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü:Ürünü doğrudan güneş ışığından veya ısı 
kaynaklarına maruz bırakmaktan kaçınınız. Son kullanma tarihi (kapalı kapta): 2 yıldır

WINKEL WETOX KAYNAK 
TEMĶZLEME JELĶ 

TEKNİK BİLGİ FORMU

Renk Yeşil

Koku Karakteristik

Yoğunluk (@20°C): 1.25 g/cm³

pH < 1  

Teknik bilgi:

W140 618 2 kg Bidon 




