Eastman Aviation Solutions

Solvente SkyKleen® para a aviação
Um solvente para a aviação de nova geração que combina excelente
desempenho de limpeza com características ecologicamente corretas
Aplicações para limpeza

• Remoção de Skydrol
• Remoção de selante de polissulfeto (curado/não curado)
• Remoção de RTV
• Desengraxante
• Remoção de carbono (caixas de freio e de pistão)
• Limpeza do motor
• Limpeza final antes da pintura e colagem
• Limpeza geral de superfície
• Limpeza de superfícies de composto de carbono/epóxi
• Remoção de resina de fibra de vidro
• Remoção de adesivo/epóxi
®

Não agride o meio ambiente

• Intrinsecamente biodegradável
• Não halogenado
• Não agride a camada de ozônio
• Minimiza as emissões de COVs
• R esíduos não perigosos conforme a RCRA
(Lei de Conservação e Recuperação de Recursos)

Considerações sobre a produtividade

• Não afeta negativamente os metais
• Não deixa resíduos
• A evaporação mais lenta minimiza o consumo de solventes
• Melhor penetração/minimiza resíduos
• Custo reduzido em relação a outros solventes de reposição

Considerações sobre a segurança

• Não combustível (ponto de fulgor = 216°F/122,22°C)
• Não cáustico
• Baixo odor
• Maior segurança para o trabalhador
•N
 ão perigoso pelos regulamentos de transporte do DOT
(Departamento de Transportes dos EUA)

Propriedades físicas

• Líquido límpido, semelhante à água
• Baixo odor
• Intervalo de destilação: 220°C–220°C (392°F–428°F)
• Densidade: 9,06 lb/gal
• Viscosidade a 25°C (77°F): 3,88 cP
• Ponto de congelamento: –40°C (–40°F)
• Solubilidade na água: 5,5%
• Ponto de fulgor: 102 °C (216 °F)
• Ponto de inflamabilidade: 118 °C (244 °F)
• AIT: 438°C (820 °F)
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ÁSIA/PACÍFICO
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www.eastman.com

Embora as informações e recomendações apresentadas neste documento
sejam fornecidas em boa fé, a Eastman Chemical Company e suas subsidiárias
não prestam declarações ou garantias quanto à integralidade ou precisão
dessas. Você é responsável por determinar a adequação e integralidade para o
seu próprio uso, para a proteção do meio ambiente e para a saúde e segurança
dos seus funcionários e compradores dos seus produtos. Nada neste
documento deverá ser interpretado como uma recomendação para o uso de
qualquer produto, equipamento ou formulação em conflito com qualquer
patente, e não prestamos declarações ou garantias, expressas ou implícitas, de
que o uso de tais informações e recomendações não infringirá qualquer
patente. NÃO EXISTEM AFIRMAÇÕES OU GARANTIAS DE QUALQUER
ESPÉCIE, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO
PARA DETERMINADO FIM OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA NESTE
DOCUMENTO, COM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES OU AO PRODUTO AO
QUAL AS INFORMAÇÕES SE REFEREM E NADA NESTE DOCUMENTO
SERVIRÁ COMO RENÚNCIA A QUALQUER CONDIÇÃO DE VENDA DO
VENDEDOR.
As Fichas de Dados de Segurança fornecendo as precauções de segurança que
devem ser observadas no manuseio e armazenamento de nossos produtos
estão disponíveis on-line ou mediante solicitação. Você deverá obter e analisar
as informações de segurança disponíveis para o material antes de manusear os
nossos produtos. Se qualquer material mencionado não for nosso produto,
atente para as precauções apropriadas de higiene industrial e outras
precauções de segurança recomendadas por seus fabricantes.
© 2014 Eastman Chemical Company. Eastman, Skydrol, SkyKleen e The results
of insight são marcas comerciais da Eastman Chemical Company ou de uma de
suas subsidiárias. O símbolo de ® usado neste documento denota o status de
marca registrada nos EUA; as marcas mencionadas aqui também podem ter
registro internacional.
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