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1. Миючий засіб «ТЕХМОС-2» призначений для низькотемпературного миття 

заготівок, деталей, виробів, обладнання, систем заправки верстатів ЗОР і т.п. на 

підприємствах машинобудування. Засіб «ТЕХМОС-2» - низькопінний і 

застосовується як при ручному, так і при автоматизованому способах миття (в 

мийних машинах струменевого та занурюваного типу). 

2. Миючий засіб застосовується в 5-7% концентрації, залежно від виду і ступеня 

забруднень. Час витримки, механічні впливи та підвищення температури мийного 

розчину покращують якість і продуктивність мийки. Після мийки видаліть залишки 

миючого розчину з деталей у холодній водопровідній воді.  

3. Приготування робочого миючого розчину: 

 

Приклад приготування 100 кг 5% миючого розчину з концентрату миючого засобу: 

В 95 кг холодної води влити 5 кг концентрату «ТЕХМОС-2» і механічно розмішати. 

(Приготування миючого розчину можна проводити безпосередньо у верстаті або в 

мийній машині). 

Отриманий 5% напівпрозорий миючий розчин готовий до роботи з високими техніко-

експлуатаційними властивостями. 

Стандартні  рекомендації щодо застосування будь-яких видів миючих засобів: 

 Не допускайте роботу миючого розчину нижче 5% концентрації, що може призводити 

до втрати його технологічних властивостей, біовраження і корозії деталей. При 

падінні концентрації миючого розчину нижче 5% необхідно проводити коригування 

розчину концентратом – до 5% концентрації. 

 В процесі експлуатації виснаження і природне зменшення миючого розчину 

необхідно компенсувати доливкою свіжоприготовленого миючого розчину 5-7% 

концентрації, що практично відновлює 5%-концентрацію і технологічні властивості 

всього об’єму миючого розчину.  

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ: 

Небезпечно! Викликає серйозні опіки шкіри та пошкодження очей. 
- Уникати вдихання пилу й аерозолю. 

- Використовувати захисні рукавиці, одяг, засоби захисту очей/обличчя.  

- Після роботи ретельно вимити руки. 

- Негайно звернутися за медичною допомогою при впливі.  

- Перед повторним використанням випрати забруднений одяг.  

- При потраплянні в очі: обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти 

контактні лінзи, якщо вони присутні і це легко зробити. Продовжити промивання очей. 

- При потраплянні на шкіру: негайно зняти увесь забруднений одяг, шкіру промити водою.  

- При проковтуванні: прополоскати рот. Не викликати блювоту.  

- При вдиханні: свіже повітря, спокій. 

- Зберігати під замком.  

 


