VULPEX tekoče milo
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Vulpex tekoče milo je varno, nekorozivno čistilo za praktično vse, od papirja do kamna.
Od njegove uvedbe leta 1970, je njegova izjemna vsestranskost privedla do tega, da je postal
Vulpex priljubljen in nepogrešljiv medij v vseh vejah restavratorstva pri strokovni obnovi in
ohranjanju drobnih umetniških predmetov in spomenikov zgodovinskega pomena.
Uspešno se uporablja pri čiščenju materialov kot so ptičje perje, kostumi, usnje, preproge,
pohištvo, oljne slike, oklepi, plemenite kovine, lupine, marmor,kamen...

Vulpex razkraja in tvori emulzijo z umazanijo, maščobami, maščobnimi olji, mineralnimi olji,
voski in ogljikovodiki z veliko hitrostjo in učinkovitostjo.
V primerjavi z grobimi čistili ki temeljijo na kislinah, alkalen Vulpex ni škodljiv za zdravje ljudi
ali premoženje . Po končanem čiščenju, površino izperete s čisto vodo in obrišete.
Vulpex je na voljo v visoko koncentrirani obliki in ga je treba pred uporabo razredčiti.
Za običajno vodno čiščenje pripravimo startno koncentracijo tako, da zmešamo
1 del Vulpex-a s 6 ali 7 deli hladne vode iz pipe.
Pri manj umazanih predmetih je lahko razredčenje lahko tudi ustrezno višje in obratno.
Za alkoholno čiščenje 1 del Vulpex-a zmešamo z 10-20 deli alkohola.
Za čiščenje sten, zidov se priporoča mešanje 1 del Vulpex-a : 6-7 delov vode. Najbolj
efektivno je čiščenje z mehko krtačo.
Za čiščenje zlata in pozlate uporabite startno koncentracijo 1:7 v white spiritu ali D-60.
Ko delo zahteva brezvodni sistem čiščenja, kot na primer pri odstranjevanju nečistoče iz
usnja, se Vulpex lahko namesto z vodo meša z minerali v prahu (n.pr.Polnilo K-5, Rubbersil )
ali čistilnim bencinom (n.pr. alifatsko Čistilom D-60)
Za čiščenje oljnih slik se priporoča uporaba Vulpex-a, razredčenega v razmerju 1:10-20 z
white spiritom oz. Čistilom D-60.
Ker je Vulpex visoko koncentrirano čistilo, morajo biti roke zaščitene pred izgubo naravne
kožne maščobe (razmastitvijo kože) z zaščitnimi rokavicami ali pa jih morate namazati s
kremo na osnovi lanolina neposredno po uporabi. Oči je treba zaščititi pred možnimi brizgi z
nepropustnimi zaščitnimi očali.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam
konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov
za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere
nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil.
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