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Środek czyszczący
Avesta Cleaner 401 

Wysokowydajny środek do czyszczenia stali nierdzewnych
Na powierzchni stali nierdzewnej mogą pojawić się czasami ślady korozji, plamy oleju, tłuszczu lub związki wapnia. 
Zastosowanie środka czyszczącego Avesta Cleaner 401 pozwala przywrócić powierzchni stali jej poprzedni, lustrzany 
wygląd i odpowiednie wykończenie. 

Podstawowe zastosowania
Środek Avesta Cleaner 401 jest przeznaczony do szeregu zastosowań przemysłowych związanych z czyszczeniem 
powierzchni stali nierdzewnych i zapewnia w tym przypadku dobrą skuteczność.

Właściwości
· Odnawia powierzchnię stali nierdzewnej i przywraca jej połysk w przypadku zanieczyszczenia w trakcie procesu 
wytwarzania lub użytkowania. Usuwa ślady korozji powierzchniowej, plamy po wodzie, związkach wapnia, a także 
zanieczyszczenia organiczne jak olej i tłuszcz.
· Czyści powierzchnię wstępnie przed procesem trawienia. Usuwa zanieczyszczenia organiczne, jak olej, tłuszcz 
itp., które mogą utrudnić trawienie.
· Usuwa plamy powstałe w trakcie oddziaływania atmosfery, np. wody morskiej, deszczu, brązowe przebarwienia, a 
także osad z wody i soli drogowej.

Pasywacja
Środek Avesta Cleaner 401 można stosować w połączeniu z pasywatorem Avesta FinishOne Passivator 630, co 
pozwala na usunięcie cząsteczek żelaza z powierzchni i odbudowanie warstewki ochronnej na stali nierdzewnej 
poprzez przyspieszenie procesu pasywacji.

                                   

BBBooohhhllleeerrr   UUUddddddeeehhhooolllmmm   PPPooolllssskkkaaa   SSSppp...   z o.o.
ul. Karola Miarki 36, 41-400 Mysłowice
T. +32 77 46 259, F. +48 32 77 46 255                
M. +48 606 628 919 

www.voestalpine.com/welding



1. 2. 3. 4.

Good Chemistry at Work

Information given in this brochure may be subject to alteration without notice. Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Böhler Welding Group 
Nordic AB and its subsidiary companies do not accept responsibility for errors or for information which is found to be misleading. Suggestions for or descriptions of the end use or application 
of products or methods of working are for information only and the company and its subsidiaries accept no liability in respect thereof. Before using products supplied or manufactured by the 
company the customer should satisfy himself of their suitability.

Instructions for use

1. Nanieść środek za pomocą pędzla, 
poprzez natrysk lub zanurzenie

2. Natryskując środek zastosować pompę 
z elementami odpornymi na działanie 
kwasów np. Avesta SP-25. 

3. Pozostawić na powierzchni przez 15 do 
30 min. w temperaturze pokojowej.

4. Spłukać powierzchnię za pomocą stru-
mienia wody o dużym ciśnieniu. Wodę 
należy oczyścić przed odprowadzeniem.

Neutralizacja i utylizacja
Ścieki powstałe przy wytrawianiu zawierają kwasy i powinny 
zostać oczyszczone przed odprowadzeniem preparatem Avesta 
Neutralising Agent 502 lub wapnem gaszonym o wartości pH 
7-10.

Preparat neutralizujący wytrąca także metale ciężkie, tak więc 
powstały osad powinien zostać usunięty zgodnie miejscowymi 
przepisami

Opakowanie
Pridukt Cleaner 401 dostarcza się w opak. 28 kg i 1200 kg
polietylenowych pojemnikach, które uzyskały unijne aprobaty 
związane z przechowywaniem materiałów niebezpiec-znych.

Inne informacje
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.
avestafinishing.com , na której zamieszczono Karty 
Bezpieczeństwa Materiałowego i inne przydatne informacje.

Przechowywanie
Produkt Cleaner 401 należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych w temperaturze pokojowej. Pojemniki muszą 
być należycie zamknięte, przechowywane w pozycji stojącej w 
miejscu niedostępnym dla nieupoważnionych osób.

Maksymalny termin przydatności do użycia to dwa lata w przy-
padku przechowywania w temperaturze pokojowej. Wyższe 
temperatury mogą skrócić przydatność do użycia.

Bezpieczeństwo pracowników
Należy zapewnić stały dostęp wszystkim pracującym przy 
wytrawianiu do preparatu Avesta First Aid Spray 910. Dostępny 
jest on w poręcznych 200ml opakowaniach w sprayu, których 
zawartość zoptymalizowano, aby odkazić niewielkie pryśnięcia 
kwasowe pasty wytrawiającej.

Ubranie ochronne. Użytkownicy powinni nosić kwasoodporne 
kombinezony, rękawice i buty gumowe. Należy korzystać z 
okularów ochronnych lub masek zabezpieczających oraz, jeśli 
istnieje potrzeba z  odpowiednich urządzeń chroniących drogi 
oddechowych (z filtrem chlorkowym).
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