
ARUSEN SP là chất làm sạch giúp loại bỏ các chất gây ô nhiễm bám dính như 
kẽm, nhôm, dầu và các chất lạ gắn vào khuôn đúc hoặc ghim.

1. Không cần phải tháo rời khuôn, tiết kiệm chi phí lao động và thời gian
2.  Arusen SP chỉ phản ứng với Nhôm, Kẽm, thiếc và không phản ứng với Sắt, vì vậy nó dễ dàng loại bỏ chất bám dính mà không
làm hỏng khuôn.
3. Khi nhiệt độ làm sạch được làm nóng đến 60oC ~ 80oC, tốc độ làm sạch được tối đa hóa/
công việc được hoàn thành trong vòng 2 ~ 3 giờ.
4. Hiệu quả vượt trội trong việc vệ sinh kim phun
5. Góp phần làm tăng tuổi thọ của Khuôn  bằng cách loại bỏ các chất bám dính mà không cần sử dụng lực vật lý.
6. Góp phần giảm chi phí bằng cách giảm sử dụng pin đẩy và pin lõi.
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Cách sử dụng

1. Đổ đầy bể chứa bằng chất tẩy khuôn và ngâm khuôn bẩn..
    (Nên loại bỏ độ bám dính lớn trước có thể rút ngắn thời gian làm sạch.)
2. Hãy làm nóng nhiệt độ đến 60oC ~ 80oC bằng cách sử dụng dây điện trở hoặc thiết bị khác v.v..
    (Nếu chất lỏng bay hơi do làm nóng, có thể đổ thêm dung dịch.)
3. Khi dung dịch tẩy rửa không phản ứng với nhôm hoặc kẽm, thì đó là kết thúc của quá trình làm sạch
    (Tùy thuộc vào số lượng tạp chất nhiễm bẩn bám dính vào, thường việc làm sạch được hoàn thành trong khoảng 2 giờ.)
4. Sau khi sử lý với dung dịch Arusen SP, đưa khuôn sang bể chưa nước hoặc dùng vòi nước làm sạch lại)
5. Vui lòng sử dụng dung dịch chống ri riêng biệt sau khi làm sạch khuôn.

Lưu ý về Bảo quản và vận chuyển

1. ARUSEN SP là kiềm mạnh PH12. Nên đeo găng tay và kính bảo vệ khi xử lý.
2. Cẩn thận không hít vào, không để dính vào mắt hoặc da.
3. Tránh tiếp xúc với các tác nhân oxy hóa mạnh.
4. Vui lòng giữ ở nơi được chỉ định và chắc chắn đọc MSDS trước khi sử dụng.
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