
 

 

 

Speciale spuitmondreiniger voor Industriële of 

combi Color Impression kleurenmengmachines. 
 

De Color Impression kleurpasta’s kunnen bij de uit-

stroomopening van de spuitmond aan de canister indro-

gen. Bijvoorbeeld doordat een kleine hoeveelheid kleur-

pasta na het doseren achterblijft aan de spuitmond 

waardoor zich een ingedroogd propje kan vormen over 

de opening van de spuitmond heen waardoor een ver-

stopping van de spuitmond kan ontstaan. 

Wanneer de spuitmond deels verstopt zit kan de kleur-

pasta scheef gedoseerd worden waardoor een deel naast 

de bus of emmer terecht kan komen. Door het toevoe-

gen van de Nelfasol Industrial KMS Cleaner aan het bor-

stelbakje van de kleurenmengmachine zal het indrogen 

van de Color Impression kleurpasta’s, bij normaal ge-

bruik van de kleurenmengmachine, zoveel mogelijk 

worden tegengegaan. 

 Optimale reiniging spuitmond. 

 Geen indroging van de pasta. 

 Geen scheve dosering van de pasta. 
 
BASIS 
Glycol Ether.   
 

KLEUR 
Kleurloze vloeistof. 
 

DICHTHEID 20 ºC 
ca. 0,91 kg/dm³. 
 

HOUDBAARHEID 
In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag 
tenminste 12 maanden.  
 

VERPAKKINGEN 
In bussen van 1 liter. 
VERWERKING 
Controleer het niveau van de borstelbak dagelijks en vul zo 
nodig bij met Nelfasol Industrial KMS Cleaner zodat 
droogdraaien wordt voorkomen.  
 

Leeg de borstelbak tenminste 1 keer per week en maak 
deze goed schoon, ook onder de borstel. 

  
IINNDDUUSSTTRRIIAALL  KKMMSS  CCLLEEAANNEERR 

 

Controleer wekelijks de juiste werking van de borstel.  
 

REINIGING BORSTELBAK 
Het reinigen van de borstelbak en borstel kan door spoelen 
met (lauw) spoelwater. 
 

Bij hardnekkige verontreiniging kan P.K. Cleaner worden 
toegevoegd aan het spoelwater. 
 

Spoelwater met reinigingsmiddel opvangen en residu op de 
juiste wijze afvoeren. 
 

GEBRUIK BORSTELBAK 
Voor een optimale reinigende werking van de borstelbak is 
het van belang dat de kleurenmengmachine dagelijks 
draait.  
 

Purge de kleurmengmachine bij weinig gebruik elke dag.  
Dit voorkomt uitdrogen van de pasta in de spuitmond waar-
door scheef doseren en kleur afwijkingen worden voorko-
men. 
 

Controleer tijdens het purgen of elke pasta ook daadwerke-
lijk wordt gedoseerd. Wordt de pasta niet of scheef gedo-
seerd dan dient de betreffende uitstroomopening en even-
tuele afsluiter handmatig gereinigd te worden.  
 

Purge ter controle de pasta van de gereinigde uitstroom 
opening nogmaals . 
 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Zie etiket en productveiligheidsblad 


