TECHNICKÝ LIST

Pantotec ® DK
Prostředek proti zamrzání trolejí
Krátký popis:
Pantotec DK zabraňuje namrzání trolejí v zimních měsících pro tramvaje a další kolejová vozidla s trakčním vedením. Pantotek je směs glykolů, polymerů a
aditiv. Směs nezanáší troleje.
Oblast použití:
Vlastnosti:
Pantotec DK má velmi vysokou přilnavost a zůstává při suchém počasí na trolejích po dobu několika dní. Po silném dešti či sněhu musí být aplikace
opakována.
Aplikace:
Doporučené dávkování pro postřikovací systémy:
‐ nemrznoucí směs do ‐30°C = 1 díl Pantotecu : 1 díl vody
‐ nemrznoucí směs do ‐12°C = 1 díl Pantotecu : 2 díly vody
viz tabulka
Vliv na životní prostředí:
OECD 301 B
Snadná biologická odbouratelnost
Upozornění:
Při aplikaci válečkem nebo podobným nástrojem se produkt může použít neředěný. Použije‐li se postřikovací zařízení, musí se Pantotec DK ředit v poměru
nejméně 1: 1.
Poznámka:
Pantotec DK se může na troleje stříkat pomocí odmrazovacího systému. Sklenář s.r.o. může takový systém dodat na vyžádání.

Rychlost jízdy
Spotřeba při
použití
postřikovacího
systému na troleje
od firmy Rebs

20 km/h

30 km/h

40 km/h

Barva:
Forma:
Zápach:
Olejový základ:
Vliv na životní prostředí:
Teplota pro aplikaci °C:
Bod vzplanutí °C:
Hustota 20°C:
Viskozita 40°C mm²/s
Teplota rozkladu °C:
Třída ohrožení vody:
Rozpustnost ve vodě:
Nebezpečné materiály:
Skladovací doba:
ADR:
Výstražné symboly:
Další:
Upozornění:
Verze:

10 litrů směsi Pantotec DK
Interval sprejování
2 sekundy
4 sekundy
6 sekund
2 sekundy
4 sekundy
6 sekund
2 sekundy
4 sekundy
6 sekund

Pokrytí
444 km
880 km
1333 km
666 km
1320 km
2000 km
889 km
1760 km
2666 km

růžová
tekutina
specifický pro tento produkt
syntetický
snadná biologická odbouratelnost
OECD 301 B
<‐30°C
DIN 51825
> 100°C
ČSN ISO 2592‐1973
1,040g/cm³
DIN 51757
55‐65
DIN 3104
>350°C
1
nerozpustný
žádné
2 roky v pokojové teplotě
Není nebezpečný produkt
žádné
Tyto data jsou v rámci standardních zpracovatelských tolerancí.
Uvedené skutečnosti vycházejí ze momentálně známých skutečností a mohou se měnit. Nepředstavují proto žádnou
záruku. Uvedené nezprošťuje spotřebitele, aby prováděl své vlastní vyšetřování. Další detaily na vyžádání.
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