
elma tec clean A3 
Płynny, zasadowy koncentrat do czyszczenia ultradźwiękowego  

elementów metalowych po obróbce mechanicznej.  
 
Czyści powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej, stali i innych metali żelaznych, tytanu i metali 
szlachetnych, po obróbce mechanicznej (toczenie, frezowanie, docieranie, polerowanie, szlifowanie, 
wykrawanie, dziurkowanie). Usuwa pozostałości środków docierających, polerujących i szlifujących; 
olejów do wykrawania; olejów i tłuszczy do ciągnienia; wysokowydajnych smarów chłodzących; sadzę 
i zgorzelinę. Nieodpowiedni do aluminium, magnezu i większości jego stopów.  
 
Podanie i dawkowanie 

Dozowanie w kąpieli ultradźwiękowej: 2-5 % w wodzie, w temperaturze od 50 do 80 C, w czasie 3-5 
min.  W celu tymczasowej ochrony przed korozją elementów wrażliwych na korozję, dodać elma-KS, 
(inhibitor korozji), 0,1 % do kąpieli czyszczącej jak i do płukania i/lub do zdmuchiwania po płukaniu.  
 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
Elma tec clean A3 jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 
1272/2008 [GHS]. Należy przestrzegać wskazówek podanych w karcie charakterystyki substancji 
chemicznej i zawsze używać produktu z ostrożnością. 
 
Charakterystyka fizyko-chemiczna 

Gęstość: 1.122 g/ccm, pH (koncentrat): 13.1. Składniki wg załącznika VII A do Rozporządzenia WE 
 nr 648/2004 w sprawie detergentów, 5 - 15%  jonowe środki powierzchniowo czynne,  <5% 
niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% mydło aminowe, <5% fosforoany. 
 
Postępowanie z odpadami 
Środki powierzchniowo czynne w preparacie spełniają kryteria biodegradacji określone w Załączniku 
III do Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Pozostałości po roztworze 
czyszczącym mogą być odprowadzone po neutralizacji do kanalizacji publicznej; należy przestrzegać 
lokalnych dopuszczalnych wartości pH i upewnić się, że zanieczyszczenia zawarte w kąpieli są zgodne 
z obowiązującymi przepisami w sprawie ścieków. W celu neutralizacji stosować kwas octowy lub 
cytrynowy w kąpieli ultradźwiękowej. Nie stosować kwasu chlorowodorowego i sulfonowego. 
Europejski kod odpadu: 20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne.  
 
Forma dostawy, magazynowanie i transport 
Dostępne pojemności: 2,5, 10 i 25 –litrowy kanister HDPE. 
Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w temperaturze pomiędzy - 5 i + 30 °C.  
Chronić przed ciepłem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać razem z 
kwasami. Trwałość: 5 lat od daty produkcji (patrz pieczęć na opakowaniu). Klasyfikacja dla wszystkich 
środków transportu: brak materiałów niebezpiecznych. 
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Producent:                                                                                                             Dystrybutor: 
Elma Schmidbauer GmbH                      Tel.: +49 7731 882-0                                P.H.U MEDICAL                                    Tel. (086)218-81-87 
Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen  Fax: +49 7731 882-266                            Al. Piłsudskiego 8, 18-400 Łomża          Tel/fax.(086)218-84-87 
e-mail: info@elma-ultrasonic.com                      www.elma-ultrasonic.com                     e-mail: elmasonic.info@gmail.com           www.elma-polska.pl 
   
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

 


