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DEXCEL STS 99 
 

ČISTIACÍ A RIEDIACÁ KVAPALINA NA ZOSIEŤOVANÉ POLYMÉRY 
(napr.PU) 
EXTRA SILNÉ ROZPÚŠŤADLO „ŠPECIÁLNE PRE POLYURETÁNY -  
FARBY, ŽIVICE A LEPIDLÁ“ 
NAHRADZUJE NPM 
POPIS 
DEXCEL STS 99 je špecifický vyvinutý ako PRIAMA NÁHRADA NPM pre odstránenie  
a rozpúšťanie zosieťovaných polymérov a prírodných alebo syntetických živíc.   
Univerzálna, má blízky vzťah k hydrocarbonom aj ako k polovo usporiadaným materiálom. 
Unikátna čistiaca a rozpúšťacia sila.  
Veľmi dobrá odstraňovacia kapacita. 
DEXCEL STS 99 je veľmi účinný na vinylesterové a polyuretanové živice a PU peny. 
Umožňuje eliminizáciu zbytkových stôp polyuretánov na formách, strojoch alebo ich častiach.  
Veľmi účinné rozpúšťadlo na farby a kolorovacie pasty.  
Je ideálny na odstraňovanie zpolymerizovaných živíc na akejkoľvek báze a výrobkov z nej ( 
farby, atramenty, lepidlá a výrobky ).  
Neobsahuje chlorované rozpúšťadlá, toxické alebo karcinogénne látky, alergeny a nieje toxický pre 
reprodukciu. Jej používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.   
 

VÝHODY 
 NEHORĽAVÝ 
 Optimálna rýchlosť odparovania 
 Antikorozívny 
 Zaručene bez jedovatých, karcinogénnyc

DEXCEL STS 99 je veľmi účinný na:  
 Polyuretánové živice 
 Vinylestérové živice 

 

APLIKÁCIA 
Vyplachovanie a čistenie systémov, púmp, striekacích 
Vyplachovanie a čistenie systémov a koncoviek od ná

farieb. 
 

Vyplachovanie a čistenie  razidiel od živíc.   
Vyplachovanie zásobníkov atramentu v ofsetovom tisk 
Čistenie štetcov, valčekov, náradia, aplikátorov od pol 
Máčanie, striekanie a čistenie nerezových valcov – od 
Odstráňovanie nálepok a štítkov  
Čistenie sieťotlače na skle, plastoch, kovoch, textilu – 
Čistenie povrchu znečistených od živíc, lepidiel, farieb 
Čistenie sieťotlače a jej súčastí.  
Mytie nádrží, tankov, mixovacích  a dávkovacích zari 
Čistenie striekaním a kartáčovaním výrobných tankov 

 Čistenie zásobníkov u ofsetov a flexografii, tlačiarens
Odstráňovanie farieb zo zvislých povrchov .  
Extrémna odstraňovacia sila 
 Unikátne povrchové napätie 
Bezozbytkový odmasťovač 
h a toxických látok 
Polyuretánové peny 
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DEXCEL STS 99 
DEXCEL STS 99 je predovšetkým doporučovaný na : 

 Vyplachovanie a čistenie  valcov a hláv strojov  na výrobu polyuretánovej peny. 
 Čistenie aplikátorov, valcov, trysiek a difúzorov znečistených od polyuretánov a živíc. 
 Čistenie zásobníkov, príslušenstva, tankov, miešacích zariadení od polyuretánov a živíc. 
 Odstráňovanie zbytkov polyuretánových pen. 

 
 

SPOSOB POUŽITIA  
 

 Handra                 Ponorom           Ultrazvukom         Tampónom 
 Kartáč a štetec       Cirkuláciou                Ponorom a miešaním               Nízko tlakové striekanie        

 

CHARAKTERISTIKA NORMA  HODNOTA JEDNOTKA  
Vzhľad Vizuálna Kvapalina  

Farba Interne CQ 016 Jantárová  
Test - Medený plát korózie 100 h v 40°C ASTM D 130 

NFM M 07015 1a Záznam 

Fyzikálny stav Vizuálna Kvapalina  

Riediteľnosť vodou  0 ppm 
Index KB, schopnosť rozpúšťadla  ASTM D 1133 nemerateľný [bonitácia] 

Index lomu svetla, pri 20°C ASTM D 1218 1,4500  
Hustota pri 25°C  EN ISO 12 185 966 kg/m3

Bod vznietenia v uzavrenej nádobe ISO 2719 56 °C 
Bod samovznietenia ASTM E 659 >200 °C 

Bod tuhnutia ASTM D 97 -25 °C 
Zostatok po odparení ASTM D 1209 0 % 

Výška odparovania relatívne (ether=1) DIN 53 170 144  
Tlak (tenzia) pár pri 20°C NF M 07 007 0,21 kPa 

Obsah aromátov NF M 07 024 0 % v/v 
Obsah benzénu ASTM D 4367 0 % (m/m) 

Obsah vody  0 % (m/m) 
Obsah chlóru, CFC , HCFC  0 % (m/m) 

Obsah síry   11 % (m/m) 
Obsah Bromopropán  0 % (m/m) 

Obsah chlorované riedidlá  0 % (m/m) 

Obsah Glycolether (toxický pre reprodukciu) 0 % (m/m) 

Obsah ťažkých kovov  0 % (m/m) 

Povrchové napätie pri 20°C ISO 6295 31,5 Dynes/cm 
Odolnosť napätia  IEC 156 5 000 V 
Viskozita pri 25°C ASTM D 445 1,3 mm2/s 

Rýchlosť odparovania NF T 30 301 60  minút 
Index Bromu ASTM 1491 92 mg/100g 

BALENIE 
Article code : 101607 - 25 liter keg  ,  Article code : 101541 - 50 liter keg   ,   Article code : 101535 - 200 liter shaft 
 

Dováža   :   META s.r.o      , Pri nemocnici 12,        040 01   Košice   
Tel/fax:055/6712 431  mob: 0905 610 828,   E-mail: info@mmcc.sk , www.mmcc.sk 

http://@mmcc.sk/
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