
İLK KEZ KULLANIM

Ultra Purge sadece plastiklerden oluşan kirliliği yok
etmek için üretilmiştir. Kömürleşmiş ve bloklaşmış
malzemelerde etkisi azdır.

Malzemeden EN yüksek verimi almak için;

- Makinede eriyik plastik teması olan tüm bölgeleri
fırça ile dikkatlice temizleyin.

- Mümkünse vida grubunu ve sıcak yolluk tiplerini
sökün ve temizleyin.

- Boya dozajlama vidalarını, roket takımının bağlantı
bölgelerini, meme çevresini temizleyin.

UNUTMAYIN Kİ…

Nasıl ki diş taşlarını sadece diş hekimi
temizleyebilirse, üzerinde plastik katmanları oluşmuş
aksamları da sadece mekanik temas ile
temizleyebilirsiniz.

Detaylı temizlikten sonra Ultra Purge düzenli
kullanılırsa, uzun süre makinenizde detaylı temizlik
yapmanıza gerek kalmayacaktır.

ÇOK YAPILAN BİR HATA;
Beyazdan, griye, sonra da siyaha geçmek sadece
beyaz malzemenin gri ile, ikisinin de siyah malzeme ile
kaplanmasına neden olur. Temizlik zorlaşır. En altta
kalan beyaz malzeme sert bir tabaka oluşturarak vida
ve kovandaki kılcal çatlaklara sızarak siyah
noktacıkların kaynağını oluşturur.

SÜREKLİ KULLANIM

Ultra Purge sürekli kullanıma uygun bir malzemedir.
Makine ve aksamlara zarar vermez.

Çok geniş ısı aralığında kullanılabilir.

Sürekli kullanıldığından vida, kovan ve sıcak yollukların
mekanik temizlik gereksinimi azaltacağından çok daha
uzun süre kullanılmalarına yardımcı olur.

Makine aç-kapa sürelerini çok kısaltır.

En yakın rakibinin yarısı kadar miktar ile temizlik
sağladığından fiyat-performans olarak çok etkilidir.

Ocak grubu içindeki kör noktalara plastiklerin girerek
kömürleşmesine engel olur. Bu sayede ürün üzerinde
oluşan siyah noktacık sorunu ortadan kalkar.

Ultra Purge kullanımında makinenin hiçbir değerinin
değiştirilmesi gerekmediğinden; üretim duruşu büyük
maliyetler getiren firmalar ve hızlı üretim yapan
firmalar özellikle kullanmalıdır.

Malzeme ve renk değiştirmeyen firmalarda dahi
haftada bir kullanımı siyah nokta ve kurumların
oluşmasını engeller.

Medikal ve gıda sektörü için uygun Ultra Purge serileri
vardır.

Düşük ısı (140°C) ya da yüksek ısı (400°C) serileri
mevcuttur.

KONSANTRE KULLANIMI

Ultra Purge konsantre serileri özellikle büyük
boyutlu enjeksiyon makineleri ve ekstrüderler için
tavsiye edilmektedir.

Çok daha az maliyet ile etkili temizlik sağlanır.

Konsantre malzemelerde standart malzemeler gibi
granül formundadır.

1 kutu (20kg) konsantre malzeme, üretiminizde
kullandığınız 180kg temiz plastik malzeme ile
karıştırılır. Karışım işlemi yavaş dönen bir mikser
ile yapılması tavsiye edilmektedir.

Hazırlanan karışım, malzeme arabasına alınarak
saklanır. Malzeme raf ömrü olmadığından uzun
süre saklanabilir. Nem alması durumunda kurutma
yapılarak kullanılması tavsiye edilir.

Temizlik yapılacağında bu karışımdan makine
boyutuna göre kullanılması gereken miktar kadar
alınarak makine temizliği yapılır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR

Konsantre malzeme ile karıştırdığınız malzemenin
farklı malzemelerle uyumunu kontrol ediniz.
Örneğin; PP ile karışım yaptığınızda bu karışımı, PS
malzeme temizliğinde kullanmayınız. PS ve PP
birbirne uyumsuzdur. Benzer durum diğer
plastikler içinde geçerlidir. Bu sorun konsantre
malzemeden kaynaklı değil, plastiklerin birbiri ile
uyumundan kaynaklanmaktadır.


