
LUSIN® CLEAN

ÎNTREBĂRI GENERALE DESPRE AGENŢII DE 
CURĂŢARE PENTRU MATRIŢE ȘI DEGRESANŢI

Care este diferenţa dintre un agent de curăţare pentru 
matriţe și un degresant (agent de curăţare pentru 
suprafeţe)?

Agenţii de curăţare pentru matriţe sunt concepuţi în 
principal pentru dizolvarea polimerilor, singurele excepţii 
fiind PE și PP. Degresanţii (agenţii de curăţare pentru 
suprafeţe) sunt concepuţi pentru a înlătura acumulările 
de uleiuri, ceară și clei.

Agenţii de curăţare pentru matriţe îndepărtează 
poliolefinele?

Poliolefinele sunt imposibil de dizolvat. Cu toate acestea, 
atunci când curăţaţi matriţa, nu polimerul este cel 
care cauzează problemele principale, ci mai degrabă 
acumulările de aditivi, pigmenţi și vopseluri din matriţă 
care trebuie înlăturate. Agenţii de curăţare pentru 
matriţe sunt creaţi pentru a ataca exact aceste probleme, 
în scopul curăţării complete a matriţei.

Există și alte avantaje oferite de agenţii de curăţare 
pentru matriţe în afara curăţării?

Vâscozitatea sau indicele de fluiditate la topire (MFI, 
Melt Flow Index) a anumitor polimeri creaţi poate 
perturba trecerea aerului prin sistemul de ventilaţie 
al matriţei. Aplicarea unui agent de curăţare pentru 
matriţe pe sistemul de ventilaţie în timpul procesului de 
producţie poate soluţiona adeseori această problemă și 
poate elimina necesitatea de a scoate matriţa din aparat 
pentru curăţare.

ÎNTREBĂRI DESPRE AGENŢII DE CURĂŢARE 
PENTRU MATRIŢE ȘI DEGRESANŢII LUSIN

De ce Lusin® Clean L 23 F sau Lusin® MC1718 nu 
înlătură reziduurile de polimeri de pe suprafeţele 
metalice care sunt mai fierbinţi de 75 °C/167 °F?

Lusin® Clean L 23 F și Lusin® MC1718 se evaporă prea 
repede la temperaturile mai mari de 75 °C/167 °F și nu 
pot rămâne pe suprafaţă suficient de mult timp pentru a 
dizolva reziduurile de polimeri.

Există un agent de curăţare pentru matriţe Lusin® care 
poate fi folosit pe suprafeţele fierbinţi cu temperaturi 
mai mari de 75 °C/167 °F?

Da. Lusin® Clean 101 F poate fi folosit eficient pe 
matriţele fierbinţi cu o temperatură maximă a suprafeţei 
de 130 °C/266 °F.

Degresanţii Lusin® atacă suprafeţele de plastic?

Nu. Degresanţii Lusin® (agenţii de curăţare pentru 
suprafeţe) nu atacă plasticul. Se pot folosi în siguranţă 
pentru a înlătura uleiurile și ceara de pe piesele din 
plastic.

Vizitaţi site-ul nostru web pentru a urmări videoclipurile cu 
aplicaţii. Click aici: 
“Curăţaţi și degresaţi o matriţă dezasamblată”.
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