
דור שמן שטיפה
שמן הדחה ושטיפת מערכות

תיאור מוצר
. על בסיס מינרליFLUSHING- דור שמן שטיפה הינו שמן הדחה 

.השמן דליל יחסית ומסייע בהרחקת חומרים לא רצויים במערכת
. במערכות מיכניותFLUSHINGהדחה /המוצר משמש לביצוע פעולות שטיפה

:פעולה כזו נדרשת בעקבות מספר אירועים אפשריים 
חדירת חומר זר למערכת

.לפעמים גילוי על ידי בדיקת מעבדה או ידיעה על כשל, צורך בהרחקת תוצרי בלאי 
צורך בהרחקת משקעים חריגים בעקבות אירוע טראומטי בשמן או שימוש ארוך מידי

.אחרי שיפוץ מכלול בו לא הייתה אפשרות לנקות המערכת
שימושים אופייניים

כדי ליעל את פעולת השטיפה רצוי לסחרר את השמן על ידי משאבה חיצונית או. הדחה במערכות שמן. ביצוע פעולות שטיפה
.הפעלה קצרה של המכלול ללא עומס

.לפני פעולת השטיפה רצוי לפרק מסננים ובכל מקרה להחליף מסננים לפני החזרה לעבודה רגילה
.אפשר להסתייע באוויר דחוס להרחקת שארית שמן שטיפה שלא מתנקז

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

הוראות אחסון
.בתוך מבנה או מתחת לסככה, אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל

.וכן על התוויות במצב קריא , שמור על האריזות סגורות היטב
.מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע 

.תנורי חימום או סיכוני אש, אין לאחסן בקרבה לאדים
.יש להרחיק מהישג ידם של ילדים

(FIFO)מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון 
אחרת מומלץ להשכיב את החביות, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף

.9- ו3במצב שהפקקים בשעה 

תכונות אופייניות

:יתרונות המוצר
.משפר הרחקת חום, מצמצם בלאי נוסף, משפר את פעולת הסיכה של השמן בכלול. מסייע לנקות מערכות ממשקעים ותוצרי בלאי

.הצמיגות הנמוכה יחסית מאפשרת ביצוע המשימה בצורה קלה וגם ניקוזו בסיום הביצוע

בטיחות

חיי מדף
 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר60

ערךמבחןיחידת מידהתכונה

ISO VGISO 334832-דרגת צמיגות 

Kg/ltASTM D12980.876צ" מ15משקל סגולי ב 

CstASTM D44532צ" מ40צמיגות ב 

CstASTM D4455.6צ" מ100צמיגות ב 

CASTM D92220°נקודת הבזקה  פתוחה מינימום
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אריזות
 ליטר18פח ,  ליטר 205חבית , קובייה , המוצר זמין באריזה צובר 

הערות
דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך, עדכני ומדויק , למיטב ידיעתנו, המידע בעלון זה הוא

.ההדפסה

בטיחות
מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות, בהתבסס על המידע העדכני הקיים

.(SDS)מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר 
://https: או באתר האינטרנט בכתובת , גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות 

www.doralon.co.il/oil-catalogue
.יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה , בתום השימוש
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