
 

                          

 
 
 

DESCRIÇÃO Kleenkut 2050 é lubrificante para tesouras em spray a base de óleos minerais e 
vegetais e que diluído em água e aplicado sobre as laminas das tesouras proporciona 
refrigeração e lubrificação. Diferente de outros lubrificantes para tesouras, Kleenkut 
2050 não contém óleo de origem animal. É necessário algumas precauções especiais 
para atingir um ótimo desempenho. Aplicação detalhada no verso. 

 
 
VANTAGENS BIODEGRADÁVEL 
 NÃO CONTÉM ÓLEO DE ORIGEM ANIMAL 
 MINIMIZA AS MARCAS NA TESOURA 

EXCELENTE REFRIGERAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS TESOURAS 
ELIMINA O ACÚMULO NAS LÂMINAS DAS TESOURAS E MECANISMOS 
EXCEPCIONAL PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO 
ECONOMICO ( DILUIÇÃO 1000 : 1 ) 
AUMENTA A VIDA UTIL DAS LAMINAS DAS TESOURAS 

 
 
PROPRIEDADES  Aparência   claro , líquido amarelo 
TÍPICAS Odor    suave 
 

Densidade   [25°C] [77°F] 0,92 
Ponto de fulgor , COC  175°C min 
Ácido graxo livre  0,03% max. 

  Viscosidade @ 40°C   27,1 cSt 
  Viscosidade @ 100°C   5,82 cSt 
  Índice de viscosidade  165 
 
    Ponto de fluidez   -17°C / 1.4°F    
 

   
MANUSEIO &  
PRECAUÇÕES Ver a ficha de dados de segurança para o Glasscut 500 
 
 
 
ARMAZENAR Pelo menos 12 meses em local coberto em temperatura ambiente 
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O P E R A N D O  O  S I S T E M A  D O  
P U L V E R I Z A D O R  D A  T E S O U R A  

 

PROPORÇÃO DE DILUIÇÃO 
Recomenda-se misturar 1000 partes de água com  1 parte de Kleenkut 2050  

            Nós recomendamos uma relação de diluição entre 800 e 2000 partes da água para 1 parte de 
Kleenkut 2050. Entretanto, várias plantas de vidro usam  concentrações maiores ou menores de 
Kleenkut 2050 que as recomendadas. 

 
QUALIDADE DA ÁGUA 

Kleenkut 2050 não requer água especialmente tratada. Entretanto , o desempenho será 
otimizado utilizando : 
Água contendo cálcio em quantidades menores que 50 ppm 
Água deionizada melhor que água branda  

Um água branda substitui sais da água dura (cálcio & magnésio) com os sais  como sódio e  potássio. 
Entretanto, este método não é recomendado porque o nível de sólidos dissolvidos totais não é 
reduzido. Isto pode causar o tempo excessivo de acúmulo (e conseqüentemente os problemas); 
especialmente na reciclagem de sistemas.  

 

pH 
O pH deve ser mantido entre 7.0 e 8.5 
 Isto é importante para se evitar problemas de crescimento de bactérias e evitar também problemas da 

corrosão. Muitas plantas adicionam o clorox (hipoclorito do sódio) que está disponível em muitos 
países. Nós oferecemos também um produto muito eficaz chamado Aquasol 2 que é um aumentador 
do pH projetado especialmente para o uso com Kleenkut 2050. 

 
 

TEMPERATURA DA EMULSÃO 
Recomenda-se manter a temperatura da água entre 5°C e 40°C  
 A água mais quente ou mais fria do que a temperatura recomendada acima , pode ter um efeito 

negativo no desempenho .  
 

 

CUIDADOS COM O KLEENKUT 2050 PURO 
Mantenha a temperatura de Kleenkut 2050  puro acima de -17°C [ 14°F ]. 
 Abaixo de -17°C (1.4°F), Kleenkut 2050 pode solidificar. Por esta razão, os cilindros devem ser 

mantidos  em lugar morno quando recebidos. A solidificação torna o produto inútil. Re-liquefeito 
Kleenkut 2050 é tão bom quanto o material original. Entretanto, cuidados devem ser tomados para 
assegurar que todo o material seja liquefeito. Às vezes isto requer aquecimento do material entre  
20°e 35°C [ 68°e 95°F. ] 

 

SISTEMA SPRAY 
Há diversos sistemas avançados de pulverizador da tesoura disponíveis que foram projetados 
especificamente para o Kleenkut 2050. Dois exemplos são os sistemas de pulverização de tesoura , 
o Emhart e o Graphoidal. 

 
Os dados e formulações que se apresentam neste boletim, estão baseados em informações que supomos serem confiáveis e as oferecemos só para que haja uma avaliação, pesquisa e verificação com os numerosos resultados que se 
pode obter.  Os produtos se vendem com o entendimento que os compradores efetuaram suas próprias provas a fim de determinar a conveniência destes produtos para seu uso particular.  Não assumimos nenhuma responsabilidade 
pelos danos que possam acontecer sobre as pessoas ou propriedades como resultante da utilização de nossos produtos.  As declarações sobre o uso de nossos produtos não poderão ser interpretadas como uma recomendação para 
infringir uma patente, e não poderá assumir nenhuma responsabilidade  por qualquer infração que poderá surgir por seu uso. 
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