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DENCLEAN 

KOD HANDLOWY: DENCLEAN 

NAZWA: ŚRODEK  CZYSZCZĄCY  DO  OKLEINIAREK 

OPIS: Środek czyszczący na bazie polietylenu (PE).  

PRZEZNACZENIE: Czyszczenie okleiniarek z pozostałości klejów termotopliwych serii 
DENMELT. 

SPOSÓB CZYSZCZENIA: − okleiniarkę opróżnić z kleju na tyle, na ile jest to możliwe; 

− obniżyć temperaturę do 140oC; 

− topielnik kleju napełnić płatkami DENCLEAN i utrzymywać 
temperaturę 140oC; 

− uruchomić pompę i przepuścić DENCLEAN przez okleiniarkę;  

− jeżeli to konieczne, powtórzyć czyszczenie z nową porcją 
DENCLEAN; 

− całkowicie opróżnić linię do oklejania z DENCLEAN; 

− topielnik napełnić nową partią kleju termotopliwego i ustawić 
ogrzewanie na określoną w karcie technicznej temperaturę; 

− uruchomić pompę i przepuścić nowy klej celem usunięcia 
pozostałości DENCLEAN; 

− gdy resztki zostaną usunięte z systemu, przystąpić do klejenia 
obrzeży. 

UWAGI: − prace wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; 

− zachować szczególną ostrożność przy pracy z gorącym środkiem 
czyszczącym: chronić skórę przed oparzeniami i nie wdychać 
gorących oparów; 

− stosować rękawice i okulary ochronne. 

ODPADY: − Lekko zanieczyszczony DENCLEAN może być użyty ponownie do 
czyszczenia.  

− Silnie zanieczyszczony DENCLEAN po utwardzeniu stanowi odpad 
budowlany. 

− Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do 
zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.  

PRZECHOWYWANIE: Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach. 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU: − postać płatki 
− kolor biały  
− gęstość nasypowa ok. 1,48 g/cm3 
− lepkość Brookfielda w 140oC 180 ± 50  mPa·s 
− przydatność do użycia  12 miesięcy 

w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu 
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Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą 
najlepszą i aktualną wiedzę.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. 
Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.877line.pl. 


