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GROTANOL SR 2
PRODUKT TIL RENGØRING OG DESINFEKTION AF 
EMULSIONSBADE PÅ F.EKS. CNC-MASKINER
04100781 og 04100783 /04.15 Rev. 1

Grotanol er et mikrobiocidmiddel, der anvendes som system rengøringsmiddel til
cirkulationssystemer og i produktionsanlæg. Kan f.eks. anvendes som 
system-rengøring i CNCmaskiner, men også anvendelig på mindre anlæg og 
manuelle drejebænke m.m. Grotanol er højkoncentreret og fri for vand,  
hvilket gør det effektivt selv ved meget lave brugskoncentrationer.
Produktet har en fremragende rengørende og mikrobe-dræbende effekt  
pga. et bredt afbalanceret spektrum mod bakterier, gær og skimmelsvampe.  
Produktet giver god øjeblikkelig virkning, er lavtskummende og har gode  
korrosionsbeskyttende egenskaber. Grotanol anvendes inden tømning af  
maskinen, i det komplette emulsions-reservoir. Det kan anvendes i en  
koncentration mellem 0,25% og 0,75% afhængigt af forureningen af  
reservoiret. Det betyder 0,25 til 0,75 liter Grotanol pr. 100 liter emulsion i  
maskinen. Selvom produktets virkning starter med det samme, opnås det  
bedste resultat af rengøringen efter 6 til 24 timer. Produktet kan tilsættes  
til emulsions-reservoiret uden at stoppe maskinen. Efter afsluttet  
arbejdsoperation og tilstrækkelig rengøring af maskinen, bør emulsionsbadet  
skiftes. Grotanol er anvendelig til alle stål, ikke-jernholdige og aluminiums- 
legeringer. Egnet fra lav til medium alkalisk (medium pH 8-11).  
Opfylder kravene i EN 1275. Indeholder ingen organisk bundet
klor (har ingen effekt på AOX-værdien) 

FORDELE
- Hurtig og effektiv imod bakterier, svampe og gær.
- Lavt skummende
- Gode korrosionsegenskaber og perfekt til stål - kobber- 
  og aluminiumlegeringer.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og oplagre  
produktet samt hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. Bortskaffelse efter brug skal ske i over-
ensstemmelse med de lokale regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. 
Hold-barhed af produktet: 2 år i lukket beholder.

EGENSKABER
Egenskaber Enheder Metoder Data 

Farve - - Lys gul 

Vægtfylde ved 20 ° C kg/m³ NFT 60101 1045 

Flammepunkt °C ASTM D 92 > 65

pH ved 1% i vand - NF T 90-008 +/-10

Opløselighed i vand - - Fuldstændig opløselig 

- Fås i 1L & 5L
1L: 04100781
5L: 04100783

Den gennemsnitlige værdi er kun til oplysning.
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