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SONOTRON - LA
Heavy-duty ultrasonic cleaning compound gespecialiseerd voor 
het verwijderen van polijst- en slijppasta's

Blad 1-2

Verpakking

-Vormt omringende structuren rond de metaal-ionen waardoor deze wateroplosbaar worden 

gemaakt en chemisch onwerkzaam.

-Verhindert dat calcium-, magnesium- en ijzeraanslag neer kunnen slaan in leidingsystemen 

op instrumenten en installaties, waardoor deze nadelige invloed wordt uitgeschakeld bij de 

reinigingswerkzaamheden, metaalbewerking en chemische processing operations.

-Indien toegevoegd aan oplossingen welke zeep bevatten wordt het ontstaan van onoplosbare 

kalkzeep verhinderd.

-Verhindert het onstabiel worden door hard water in emulsies.

-Het product is stabiel in een uitgebreid pH-gebied en bij verschillende temperaturen.

-Biologisch afbreekbaar.

Toepassingsgebied

Hoog geconcentreerd, zeer actief, sterk schuimend, amberkleurig, helder vloeibaar 

"Ultrasonic" Cleaning Compound, met een buitengewoon intensieve reinigende werking 

gecompleteerd met uitzonderlijke chelating agents welke de metaal-ionen in oplossing 

houden.

Veilig voor Staal, roestvast staal, koper, magnesium, cadmium, lood, nikkel, tin, geanodiseerd 

magnesium, verzinkte materialen, aluminium, porselein, glas, keramische en asfalttegels, 

plastics, aardewerk, geverfde of niet geverfde houten of metalen oppervlakken.

Polycontainer à 10 ltr

Toepassing

ULTRASONE REINIGING VAN:

-Chirurgisch apparatuur, instrumenten, injectiespuiten en naalden, ziekenhuis- en 

laboratoriumglaswerk en tandartsinstrumenten.

-Metalen voorwerpen en onderdelen van fijn gereedschap.

-Radarwerk, water-, gas- en electriciteitsmeters.

-Polijst- en slijppasta's.

Bijzondere eigenschappen
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SONOTRON - LA
Heavy-duty ultrasonic cleaning compound gespecialiseerd 
voor het verwijderen van polijst- en slijppasta's

Blad 2-2

Toepassing  en  dosering

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.

SONOTRON-LA kan tevens gebruikt worden in grote bassins (500 à 10.000 liter water) welke 
in beroering wordt gebracht d.m.v. lucht-cavitatie.

Schuimvorming op het bad wordt aan de bovenzijkanten van het bad afgezogen. De normale 
gebruikspercentages zijn van ½ - 10% by volume en zijn geheel afhankelijk van de aard van 
de bevuiling welke moet worden verwijderd, alsmede van de reinigingsinstallatie die ter 
beschikking staat.

ALGEMEEN: 1 - 5 g/l water. Temp.: 20 - 60°C.

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN:

Olieraffinaderijen, staalfabrieken, walserijen, ijzergieterijen, stamperijen, metaalverwerkende 
industrieën, machinefabrieken en vliegtuigfabrieken, spoorwegreparatiewerkplaatsen, dieselre-
paratiewerkplaatsen, gemeentelijke vervoersbedrijven, autoreparatie-inrichtingen, scheepswer-
ven, drukkerijen en dagbladpersen, fabrieken van electrische apparatuur, instrumentenfabrie-
ken van draad, kabels, electriciteitskabels, electriciteitscentrales, petro-chemische industrieën, 
chemische procesindustrie, scheepvaart, luchtvaart, spoorwegen, kazernes, legerplaatsen, 
platforms en installaties op zee.

In een ultrasoon bad veroorzaken de ultrasone trillingen enige temperatuurs
verhogingen, waardoor het aanbeveling verdient de temperatuur regelmatig te controleren

pH 5% by volume
Kleur
Geur
Oplosbaarheid in water 

:10,0  ± 0,5
: gele vloeistof
: licht fris
: volledig
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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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