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Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

SONOTRON-HBF

Hoog geconcentreerd, actief amberkleurig, licht visceus vloeibaar "Heavy-Duty" reconditio-
nerend - desodoriserend - , kleur- en glansherstellend multiple ultrasonic cleaning com-
pound op basis van zeer gespecialiseerde en geheel nieuw ontwikkelde chemische ingrediën-
ten t.b.v. het ultrasoon reinigen van electronische equipment of onderdelen daarvan, zonder 
nadelige gevolgen voor de werking, de technische en/of visuele kwaliteit, met het doel de 
units (chassis, etc.) en bekabeling in één bewerking in de kortst mogelijke tijd ultrasoon te 
reinigen en te reconditioneren met een minimum aan of geheel geen demontage van onder-
delen.

Ultrasoonreiniging

Door de aanwezigheid van het chemisch gebonden "syndopheen" heeft het concentraat 
een zeer hoog, actieve, reinigende, ontvettende, desoxiderende, desodoriserende, recondi-
tionerende en sterk emulgerende werking met een horizontale bevochtigende en uitvloei-
ende oppervlaktereiniging en een versnellende verticale dieptereiniging.

SONOTRON-HBF is een gecomprimeerd compound met dieptevuil-penetrerende olie, vet, 
vuil en spot oxide verwijderende eigenschappen met een stabiliserende wasactieve 
werking.
SONOTRON-HBF bezit emulgerende, dispergerende en hoge vuil-suspenderende eigen-
schappen.
Doordat het produkt een zeer lage oppervlaktespanning bezit, is de bevochtiging zeer 
groot. De oppervlaktespanning is 31 - 32 dynes/cm max. 100% conc. bij 25°C. tegenover 
72 dynes/cm bij water. Het penetreert zeer snel in nauwe spleten, tussen kabelbomen, 
bedrading en blinde gaten. Bovendien wordt de penetratie nog versterkt door de ultrasone 
trillingen.
Heeft een ongekend snelle "diepte-ontvettende" en "dieptevuil" verwijderende werking 
door zeer hoge capilair-activiteit. 
Is bestendig tegen kalk-, magnesium- en ijzerzouten.
Heeft ook een zeer hoog dispergerend vermogen voor kalk- en magnesiumzepen, indien 
deze substanties zich reeds op het materiaal bevinden.
Kan met hetzelfde resultaat gebruikt worden in zacht en hard water zonder dat er onoplo-
bare neerslagen van kalk- of magnesiumzouten worden gevormd.
Is bestand tegen zeer lage temperaturen,  in tegenstelling tot andere producten welke na 
het weer vloeibaar worden bovendien hun gehele reinigingskracht verloren hebben.
Is snel en volledig oplosbaar: de oplossing heeft een lange levensduur in heet en koud 
water en blijft actief in alle soorten water (leiding-, bron-, en rivierwater).
Door de aanwezigheid van effectieve chemisch gebonden ingrediënten is de afspoelbaar-
heid zeer groot, zodat er geen films achterblijven, die een voedingsbodem kunnen zijn 
voor bacteriën. Elke grondstof die bij de fabricage gebruikt wordt, bezit speciale eigen-
schappen en heeft een bepaald doel in het complete concentraat

Voorkomt het ontstaan van watervlekken en aanslag, zoals deze veroorzaakt worden door 
slecht spoelen of door organische stoffen.
Organische films vormen geen hindernis voor het uitstekend doordringende vermogen 
dat tot op het originele oppervlak doorwerkt.
SONOTRON-HBF verhoogt de cavitatie bij het ultrasonic-proces
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Verpakking

SONOTRON-HBF

Quality assurance and control.
Door een titratie methode is een proces-controle, indien gewenst, mogelijk.
De keuze van SONOTRON-HBF en de eigenschappen hiervan hebben grote invloed op het 
eindresultaat en de kostprijs van de reiniging. Zeer verontreinigde en vervuilde elektronische 
units worden met uitzondering van enkele componenten in zijn geheel in het ultrasoon bad in 
ca. 1 à 3 minuten gereinigd en gereconditioneerd.

Vijf eigenschappen in één product:
 . reinigen
 . ontvetten
 . desoxideren
 . reconditioneren
 . desodoriseren.

 Biologisch afbreekbaar

Ultrasoonreiniging
Blad 2-2

Polycontainer à 10 ltr

Toepassing

REINIGEN IN EEN ULTRASOON BAD:
Wanneer men het cleaningproces wil verkorten, of wanneer het materiaal zeer vuil is, is het 
raadzaam het materiaal vóór te behandelen met ons product BOSMANITE AL-3.
Dosering Ultrasoon bad: 2 - 10% by volume liefst in onthard water.
Laat het te reinigen materiaal ongestoord ondergedompeld liggen, zodat d.m.v. "Cavitatie" het 
vuil verwijderd wordt. Temperatuur: ± 45°C. Tijdsduur: van 3 - 5 minuten.
Het materiaal wordt met onthard water gespoeld.
Het droogproces geschiedt d.m.v. een airflow van ca. 45°C.
ALGEMEEN: 1 - 5 g/l water. Temp.: 20 - 60°C.
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Eigenschappen

Fysisch aspect
pH 5% by volume
Geur
Oplosbaarheid in water

: Gele vloeistof
: 12,0  ± 0,5
: licht fris
: volledig

Veiligheid

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.
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