چربی گیر چیست ؟
چربی گیریهای فلزات تولیدی قلیایی با  PHباال برای پاک کردن روغنها  ،چربیهای جامد و نیمه جامد شامل روغنهای معدنی
گیاهی  ،حیوانی  ،امولسیونی  ،روغنهای جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی  ،مایع صابون های روان کننده  ،گریس ها ،
واکس ها  ،صابون های فلزی  ،گرافیت و  ...از سطوح فلزات به منظور آماده سازی سطوح فلزی قبل از آبکاری  ،لعاب کاری ،
رنگ کاری و ...فرموله و تولید می گردد.
محصوالت فوق عالوه بر دارا بودن خصوصیات یک چربیگیر مناسب دارای خواص ویژه زیر نیز می باشد:
محلول چربیگیری دارای کشش سطحی مینیمم  ،اکتیویته ماکزیمم PH ،ثابت باال  ،پایداری ترکیبات چربیگیر در محلول ،
سختی گیری آب موجود در محلول  ،جلوگیری از خورده شدن قطعه ( هنگام عملیات چربیگیری )  ،دفلوکالنت  ،دیسپرس و
امولسیون کننده چربی های جدا شده از سطح فلز می باشد.
بصورت خشک ( پودر) بوده و گرد و غبار ندارد.
کامال در آب محلول می باشد.
خنثی کننده کله اسیدها و فلکسهای موجود در سطح فلز می باشد.
حاوی موادی است که با یون های فلزی جدا شده از سطح قطعه ترکیب شده و در محلول چربیگیر کامال حل می گردد.
عملیات چربیگری در کمترین زمان ممکن انجام می پذیرد.
آبکشی قطعه پس از چربیگیری به آسانی صورت می پذیرد.
همچنین چربیگیرهای الکتریکی (سرد) عالوه بر خواص فوق دارای ویژگیهای زیر می باشد.
عدم وجود ترکیباتی که بر اثر الکترو لیز و حرارت تجزیه گردیده و برای آند و کاتد مضر می باشند.
دارای هدایت الکتریکی ) (CONDUCTIVITYباال می باشند.

روشهای ساخت محلول چربیگیری:
ابتدا به اندازه کافی آب جوش تهیه و پودر چربیگیر را در آن حل نموده و کامال بهم بزنید تا یک محلول همژن و یک نواخت
حاصل گردد.
سپس محلول را به آب گرم به اندازه کافی رقیق نموده و محلول را به دمای مطلوب برسانید ( از برچسب داخل کیسه
چربیگری جهت تنظیم غلظت و دما استفاده نمائید ) بهتر است برای ساخت محلول چربیگری از آب دیونیز استفاده شود.
لطفا به هنگام مصرف به نکات زیر توجه فرمائید:
از تماس مستقیم بدن با پودر چربیگیری (محلول) خودداری شود.
عملیات چربیگری زیر هود انجام پذیرد.
پودر چربیگیری را در محل خشک  ،خنک  ،بدون رطوبت و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری نموده و پس از مصرف درب
کیسه را ببندید.
این مطلب در مورد چربی گیر ،چربی گیر فاظالب ،چربی گیر آشپزخانه ،چربی گیر پلی اتیلن ،چربی گیر
رستوران ،قیمت چربی گیر ،چربی گیر صنعتی ،طراحی چربی گیر ،می باشد.
این مطلب توسط کیمیا تهران اسید جمع آوری گردیده است.
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