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1. Introducere 
 
După cum ştiţi, procesele de curăţare care utilizează solvenţi organici implică riscuri serioase 
pentru mediul înconjurător şi sănătatea noastră. Reducerea drastică a emisiilor de compuşi 
organici volatili (VOC – Volatile Organic Compounds) este utilizată de multă vreme, acum fiind 
impusă şi de către lege. În acelaşi timp, toţi producătorii din industria materialelor compozite 
încearcă să îmbunătăţească condiţiile de siguranţă şi sănătate pentru personalul angajat. 
 
 
 
1.1.   Solvenţi volatili 
 

Solvenţii volatili (VOC) cum sunt acetona, toluenul, acetatul de etil sunt folosiţi în special 
pentru curăţarea uneltelor şi sculelor (trafaleţi, perii rotunde, role metalice, pensule, matriţe) 
precum şi alte dispozitive care au venit în contact cu răşini şi alţi polimeri. 
 
Chiar şi mâinile sunt încă curăţate folosind solvenţi volatili !!!  
 
Astfel, aceşti solvenţi extrem de volatili nu intră în corp doar pe cale respiratorie, ci 
mai ales prin piele. De-a lungul timpului acest lucru cauzează boli grave.  
 
Conform legislaţiei intrate în vigoare după aderarea României la Uniunea Europeană, după 
utilizare aceşti solvenţii trebuie reciclaţi prin distilare, pentru a putea fi refolosiţi şi a evita 
astfel aruncarea acestora şi poluarea mediului înconjurător.    
 
Acest proces este foarte costisitor, necesitând achiziţionarea unui echipament de 
distilare scump, special proiectat şi construit dupa normele “anti-EX” europene, dar 
care are totuşi un potenţial exploziv extrem de mare în timpul manipularii solvenţilor. 

 
 
 
1.2.   Solvenţi naturali „ecologici” 
 

Un grup de solvenţi „ecologici” a apărut recent pe piaţă. Aceşti solvenţi aşa-numiţi naturali 
sunt produşi din coajă de portocală şi lămâie. Aceşti solvenţi naturali sunt mai puţin 
periculoşi decât cei din grupul de solvenţi volatili, dar sunt totuşi solvenţi.  
 
Răşina curăţată de pe scule şi unelte va rămâne dizolvată în solvent, transformând în deşeu 
activ din punct de vedere chimic agentul de curăţare care era la început valoros. Costul 
de evacuare va fi mare (nu poate fi evacuat ca deşeu industrial normal). Deci poate că 
aceşti solvenţi nu sunt un sistem alternativ de curăţare chiar aşa de bun ! 

 
 
 
1.3.   Agenţi de curăţare pe bază de apă 
 

Câţiva agenţi de curăţare pe bază de apă sunt oferiţi ca înlocuitori pentru solvenţii volatili. 
Unii nu vor funcţiona deloc. Alţii vor avea una sau mai multe dintre următoarele părţi 
negative: 

• sunt puternic alcalinizaţi (au indicele pH > 10); 
• sunt foarte toxici; 
• conţin totuşi solvenţi. 

 
 
 
 



1.4.   RST-5 (care este în curs de brevetare) nu face parte din nici o categorie de mai sus         
şi curăţă perfect. 

  
Este un agent de curăţare universal, diluat în apă. Este alternativa actuală cea mai bună 
pentru mediul înconjurător şi pentru toţi producătorii de materiale compozite care doresc să 
realizeze o economie în ceea ce priveşte curăţarea sculelor şi uneltelor folosite, a 
matriţelor, a dispozitivelor şi echipamentelor utilizate, etc.  
 
RST-5 este un săpun lichid concentrat revoluţionar, de uz industrial, care: 
 

• este 100% ecologic - nu conţine solvenţi 
• este neinflamabil 
• are un pH neutru pentru piele (identic cu al săpunurilor de uz personal) 
• costă puţin, poate fi refolosit şi nu se evaporă 
• este absolut inofensiv pentru cei care îl utilizează şi pentru mediul înconjurător 
• particulele de răşină se separă singure de lichidul de curăţare 

 
 
 

1.5.   Distanţarea faţă de solvenţii clasici 
 

Un număr tot mai mare de companii caută alternative la solvenţi sau la agenţii de curăţare 
pe bază de solvenţi. Principalele motive sunt: 
 

• Restricţiile legislaţiei în vigoare referitoare la utilizarea industrială a solvenţilor; 
• Conştientizarea aspectelor legate de sănătatea personalului angajat; 
• Dorinţa de a realiza economii, de cel puţin 30%; 
• Respectul pentru mediul înconjurător; 
• Reducerea costurilor implicate de către măsurile de protecţia muncii şi securitate care 

trebuie realizate la locul de muncă în cazul utilizării solvenţilor; 
• Creşterea taxelor vamale pentru solvenţii importaţi din afara Uniunii Europene, 

precum şi a taxelor de mediu pentru cei produşi pe plan naţional sau importaţi din 
Uniunea Europeană; 

• Reducerea de pe piaţa internaţională a stocurilor de materie primă necesară pentru 
producţia de solvenţi, lucru ce duce la o creştere continuă a preţului acestora. 

 
Utilizarea agenţilor de curăţare alternativi diferă  de cea a solvenţilor clasici. În majoritatea 
cazurilor este utilizată şi apa în combinaţie cu aceştia. Apa este considerată un element 
nedorit în producţia de materiale compozite (P.A.F.S.).  
 
De aceea trebuie parcurse anumite etape până când agenţii de curăţare pe bază de apă vor 
înlocui solvenţii clasici utilizaţi în acest moment de către Dumneavoastră: 
 

 Pentru început, convingeţi muncitorii. Nu-i surprindeţi dintr-o dată cu această 

schimbare; 

 Căutaţi printre ei voluntari pentru utilizare şi începeţi cu o singură unitate de curăţare; 

 Sculele şi uneltele curăţate trebuie lăsate apoi să se usuce – de aceea poate  va fi 

necesar un set de schimb. 

 
 
 
 



2. RST-5 – agentul de curăţare ecologic 
 
2.1. Producător 
 

RST-5 este produs de către Mulder-Hardenberg GmbH (Germania) în colaborare cu ICT 
Ecotech-International Cleaning Technologies (Olanda). Încă din anul 1999 această 
colaborare s-a materializat în conceperea şi realizarea unor agenţi de curăţare alternativi 
speciali, care au obţinut rezultate foarte bune în procesul de curăţare.  
 
Din toamna anului 2005, RST-5 este produs sub licenţă şi în SUA de către The Soap 
Factory din Fort Lauderdale, Florida. În luna iunie 2008 a fost inaugurată fabrica de lichid de 
curăţare RST-5 din Thailanda, de unde va fi aprovizionată întreaga piaţă asiatică şi 
Australia. 

 
 
 
2.2. Distribuitor 
 

Distribuitor exclusiv în România şi Republica Moldova este firma POLYDIS, prin punctele de 
lucru deschise la Arad, Bucureşti şi Târgu Mureş, respectiv Chişinău. Pentru a cere 
informaţii suplimentare şi ofertă de preţ, puteţi utiliza datele de contact pe care le găsiţi pe 
prima şi ultima pagină a acestui manual, sau pe site-ul nostru, la adresa de internet: 
www.polydis.ro.  

 
 
 

3. Mod de utilizarea a produsului RST-5 
 
 
3.1. Instrucţiuni de folosire a RST-5 
 

⇒ Agitaţi bine bidonul de RST-5 înainte de folosire; 
 

⇒ Amestecaţi 1 parte de RST-5 cu 20 de părţi de apă 
(un bidon întreg de 5 litri de lichid concentrat RST-5 se amestecă cu 100 de litri de 
apă); 

 
⇒ Pentru a economisi timp, puteţi folosi de la început apă caldă de la robinet în loc să 

aşteptaţi ca unitatea de încălzire să crească temperatura apei; 
 

⇒ Încălziţi amestecul de apă şi lichid RST-5 până la 40º Celsius; 
 
 

Astfel pot fi curăţate răşinile care nu s-au întărit (care nu au polimerizat complet) !  
Nu lăsaţi răşina să se usuce pe scule şi unelte; RST-5 nu le va curăţa după ce răşina 
se întăreşte ! 
 

⇒ Datorită evaporării (dat fiind faptul că apa este menţinută în permanenţă la 
temperatura de 40º C) trebuie adăugată apă în mod regulat. 

 
⇒ În funcţie de frecvenţa de utilizare a unităţii de curăţare (de cantitatea de răşină care 

este curăţată), trebuie adăugat din când în când o cantitate de lichid concentrat 
RST-5. 
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Menţinerea concentraţiei soluţiei de RST-5 şi apă: 
 
S-a observat că după folosirea unei perioade îndelungate a aceleiaşi soluţii de curăţare, 
valoarea pH-ul acesteia scade sub 7,0 şi nu va creşte chiar dacă se mai adăugă lichid 
concentrat RST-5. Principalul motiv este faptul că răşinile curăţate conţin acizi (ortoftalici, 
izoftalici, etc.) care rămân în apă. Acizii influenţează durata de utilizare a soluţiei de 
curăţare în mod negativ ! De aceea sugerăm ca în mod regulat apa din unitatea de curăţare 
să fie schimbată complet şi să se adauge din nou lichid concentrat. 
 
Utilizarea la temperaturi scăzute: 
 
RST-5 poate fi folosit şi la temperaturi joase ! Acest lucru depinde de tipul de răşină folosită 
în procesul de fabricaţie. Dacă vreţi să experimentaţi la diverse temperaturi, faceţi acest 
lucru, dar începeţi cu apă încălzită la cel puţin 40º Celsius sau mai mult. 
 
NOTĂ: Agentul de curăţare RST-5 se comportă într-un fel asemănător cu un 
detergent lichid pentru spălat vase: acesta spală farfuriile şi cu apă rece, dar cele mai 
bune rezultate le obţineţi folosind apă caldă ! 
 
 
Folosirea unui temporizator: 
 
Când folosiţi o unitate de încălzire a unităţii de curăţare pe care firma noastră v-o poate 
pune la dispoziţie, aceasta este prevăzută cu un temporizator care poate opri în mod 
automat alimentarea cu electricitate la sfărşitul programului de lucru. Se recomandă 
plasarea unui capac pe unitatea de curăţare, dacă nu este folosită, pentru a păstra căldura 
înăuntru şi pentru a reduce evaporarea.  
Temperatura apei va scădea cu câteva grade în timpul nopţii. Printr-o simplă rotire de 
buton, temporizatorul poate fi programat să pornească în mod automat a doua zi dimineaţa, 
cu puţin timp înainte de începerea lucrului, astfel încât temperatura soluţiei de curăţare să 
permită utilizarea imediată a acesteia. 
 
 
 

3.2.  Un test simplu 
 

Folosiţi un pahar sau un mic vas transparent. Diluaţi o parte de RST-5 cu 20 de părţi de apă 
caldă (la 40º Celsius). Introduceţi o periuţă cu răşină în soluţia de curăţare. Ţineţi-o 
nemişcată 1-2 secunde, apoi spălaţi răşina prin agitarea periuţei. Răşina se va desprinde 
singură de pe perie şi se va duce repede la fund. Soluţia de RST-5 este absolut neutră 
pentru piele, deoarece are indicele pH în jur de 8,5 (exact ca un săpun de uz casnic). 

 
 
 
3.3. Principiul de acţionare al RST-5 
 

RST-5 este un săpun lichid, nu un solvent ! Acesta curăţă răşinile care nu s-au întărit 
complet pe scule şi unelte, în loc să le dizolve. Temperatura ideală pentru curăţarea răşinilor 
este de 40º Celsius.  
 
Un alt aspect important este curăţarea activă, şi anume frecarea sculelor şi uneltelor de 
grilajul cu care este prevăzută unitatea de curăţare. Nu puteţi doar să introduceţi 
instrumentele în soluţia de curăţare în speranţa că le veţi scoate mai târziu curate şi 
strălucitoare. 
 
 



 
În cadrul procesului de curăţare cu RST-5, răşinile care sunt îndepărtate se vor dispersa şi 
se vor sedimenta. Resturile de răşină pot fi astfel înlăturate şi, dacă se usucă, pot fi evacuate 
ca deşeu industrial obişnuit, deoarece sunt inerte din punct de vedere chimic. Soluţia de 
curăţare poate fi refolosită şi păstrată activă adăugând ocazional cantităţi mici de lichid 
concentrat RST-5. 

 
 
 

4. Domenii de utilizare a RST-5 
 
4.1. Industria materialelor compozite 
 

RST-5 a fost special conceput pentru industria materialelor compozite, în mod special 
pentru producătorii ce utilizează procesul de fabricaţie cu matriţe deschise. Echipamentele 
de proiecţie simultană, de pulverizat gel coat-ul, capete de injecţie sub presiune, etc. pot fi 
curăţate folosind soluţie pe bază de RST-5. O serie de producători renumiţi de asemenea 
utilaje testează soluţia de curăţare RST-5 pe echipamentele lor, iar primele rezultate 
obţinute sunt excelente. 

 
 
4.2. Degresant pentru suprafeţe metalice 
 

RST-5 poate fi folosit şi ca degresant. Principiul de acţionare este acelaşi, singura diferenţă 
constă în faptul că substanţele grase vor pluti la suprafaţă soluţiei de curăţare. Le puteţi 
înlătura cu ajutorul unui skimmer (separator asemănător cu o banală strecurătoare). 

 
 
4.3. Industria tipografică 
 

Presele de tipar sunt curăţate folosind cantităţi enorme de solvenţi. Producătorii din acest 
domeniu caută alternative şi testează RST-5. În SUA, Agenţia de Protecţie a Mediului 
precum şi producătorii de prese de tipar testează în prezent RST-5 şi alţi agenţi de curăţare 
pe bază de apă în scopul de a înlocui solvenţii clasici. 

 
 
4.4. Curăţarea filtrelor industriale 
 

Filtrele industriale cu acoperiri speciale pot fi curăţate cu uşurinţă cu RST-5 fără a le strica, 
datorită faptului că acesta este un săpun lichid.  

 
 
 
4.5. Utilizarea în activităţi non-industriale 
 

RST-5 poate înlătura perfect urmele de vopsea şi de lubrifianţi (cum ar fi uleiul mineral sau 
sintetic pentru motoare de autovehicule, vaselina, etc.). Acestea se curăţă uşor cu soluţie 
de curăţare RST-5 la o temperatură de 40º C. 

 
 
 
4.6. Utilizarea în alte domenii 
 

RST-5 poate fi folosit în multe alte domenii pe care nu le-am menţionat aici !  
Este complet inofensiv din punct de vedere chimic şi nu va strica/ataca şaibele, calele de 
reglare, garniturile – indiferent din ce material sunt realizate (sintetic, metalic, sinterizat), 
manşetele de rotaţie (de tip semering), dispozitivele de etanşare, ale echipamentelor şi 
utilajelor pe care doriţi să le curăţaţi. 



5. Tehnologia de curăţare 
 
5.1. Unităţile de curăţare 
 

Deoarece RST-5 fragmentează răşinile în particule mici, este bine să fie folosite recipiente 
sau vase de spălare suficient de înalte pentru a permite formarea unui strat de apă 
nemişcată pe fundul acestora, care să permită particulelor de răşini să se scufunde şi să se 
sedimenteze. O sită sau un grilaj pentru frecat pensulele şi trafaleţii este necesar(ă) pentru 
a uşura procesul de curăţare. 
 
Exemple de recipient şi grilaj posibil de utilizat în procesul de curăţare:   

                 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

  
Când creaţi propriile unităţi de curăţare, ţineţi minte că grilajul pentru frecat trebuie plasat la 
o distanţă de aproximativ 10 cm sub nivelul apei. Găurile din acest grilajul trebuie să fie 
destul de mari (aprox. 20 mm x 22 mm), permiţând un schimb rapid al apei şi de asemenea 
evitând căderea uneltelor şi sculelor pe fundul bazinului ! 
 
Polipropilena (PP) este ideală pentru realizarea unităţii de curăţare deoarece murdăria nu 
aderă la ea şi are bune caracteristici de izolare termică, aşa că este nevoie de mai puţină 
energie electrică pentru a menţine conţinutul recipientului la temperatura adecvată. Puteţi 
folosi alternativ şi un butoi metalic sau chiar o găleată mai mare. 

 
Firma noastră va poate oferi două tipuri standard de unităţi de curăţare:  

 
• unitate de curăţare din polipropilenă, cu o capacitate de 100 litri (suficientă pentru o 

echipă de 3-5 muncitori), dotată cu suport metalic cu role, grilaj din polipropilenă pentru 
curăţare, încălzitor electric şi unitate de reglaj şi control. 

 

         
 



• unitate de curăţare din P.A.F.S. cu capacitatea de 200 de litri (suficientă pentru o echipă 
de 6-8 muncitori) dotată cu suport metalic cu role, grilaj din polipropilenă pentru 
curăţare, încălzitor electric şi unitate de reglaj şi control. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5.2.  Sistemul de încălzire 
 

Este esenţial ca soluţia de curăţare să fie încălzită şi menţinută la aproximativ 40º Celsius. 
Totodată este o temperatură de lucru plăcută pentru personalul muncitor şi rezultatul 
curăţării este mult mai bun decât atunci când se foloseşte apă rece ! Există o mare 
varietate de aparate de încălzire. Noi vă putem oferim un asemenea aparat, dotat cu 
unitate de reglaj şi control al temperaturii, temporizator precum şi dispozitiv de protecţie la 
supraîncălzire care monitorizează nivelul fluidului din recipient. 

 
        Important: În cazul în care folosiţi unitatea de încălzire marca NÜGA oferită de către 

firma noastră, asiguraţi-vă ca înainte de a o scoate afară din lichid să fie deconectată 
şi răcită aproximativ 30 de minute ! În caz contrar, unitatea va fi avariată iremediabil. 

 
 
 

6. Evacuarea răşinii curăţate 
 
6.1. Metoda de curăţare a lichidului folosit 
 
       În funcţie de frecvenţa curăţării sculelor şi uneltelor, unitatea ar trebui curăţată din când în 

când. Atelierele mari de producţie, care utilizează unităţi de curăţare de 200 litri şi au echipe 
mari de muncitori, trebuie să facă acest lucru aproximativ o dată la 7 – 10 zile.  

 
       Ce cantitate de deşeuri va fi produsă ? 
 

Experienţa a arătat că aproximativ 5% din răşina folosită în procesul de producţie a 
materialelor compozite se va tranforma în deşeu. Deoarece numărul de utilizatori precum şi 
frecvenţa de utilizare a unităţii de curăţare variază, un test de o săptămână realizat cu o 
unitate de curăţare va conduce la aflarea perioadei de timp optime în care recipientul 
trebuie să fie curăţat şi soluţia înlocuită complet. 

 
 



 
       Cum să înlăturăm sedimentele de răşină ? 
        

Dacă există o unitate de încălzire în recipient înlăturaţi-o şi depozitaţi-o într-un loc ferit, 
deoarece va fi fierbinte destul de mult timp.  
 
Apoi trebuie să turnaţi lichidul pentru sedimentare şi să amestecaţi. Acest lucru va duce la 
comasarea particulelor de răşină la fel ca fulgii de zăpadă şi se va forma astfel un strat de 
sedimente mai compact, lucru ce va facilita filtrarea soluţiei.  
 
Chiar dacă folosiţi lichidul pentru sedimentare sau nu, următorul pas va fi acela de a înlătura 
sedimentele depuse pe fundul recipientului. Sunt câteva moduri de a face acest lucru:  
 
• puneţi un butoi, recipient sau găleată lângă unitatea de curăţare şi pompaţi sau turnaţi 

soluţia de RST-5 şi apă în el până rămâne pe fundul unităţii de curăţare doar stratul de 
răşină sedimentată; 

• apoi evacuaţi acest strat şi turnaţi sau pompaţi soluţia de apă şi RST-5 înapoi în unitatea 
de curăţare. După ce mai adăugaţi o cantitate mică apă şi RST-5 şi puneţi la loc 
încălzitorul, sunteţi gata pentru următoarea perioadă de utilizare; 

 
Un sfat practic din experienţa producătorilor de P.A.F.S. din occident este folosirea 
pentru filtrare a unui sac textil din ţesătură nu foarte deasă (sau din tifon pus în două 
straturi) care să se  potrivească într-un container IBC de 1000 litri (sau cub de răşină, cum 
mai este cunoscut).  
 
Decupaţi complet suprafaţa superioară din plastic a acestui container, plasaţi 4 stâlpi de 
metal în fiecare colţ (cu o lungime de 2 metri fiecare). În vârful acestor stâlpi trebuie să fie 4 
cârlige de care să poată fi ataşat sacul textil.  
 
Soluţia de curăţare turnată în acest sac va fi astfel filtrată şi va putea fi recuperată din 
container şi reutilizată pentru următorul ciclu de curăţare sau evacuată în mod normal la 
sistemul de canalizare. 
 
Această apă este perfect curată şi inertă din punct de vedere chimic ! 
 
  

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îndată ce sacul textil a colectat toate sedimentele de răşină, puteţi să-l puneţi afară la uscat, 
de preferinţă atârnat sub un acoperiş.  
 
După un scurt timp se va usca şi va deveni o pulbere inertă din punct de vedere 
chimic, care poate fi aruncată la gunoi ca orice deşeu industrial normal !!! 
 



 
 

Încălzirea accentuată a soluţiei de curăţare va reduce drastic stratul de sedimente de pe 
fundul bazinului de spălare. Înainte de a înlătura aceste sedimente, unii dintre clienţii noştri 
cresc temperatura până la 70º sau 80º Celsius, înainte de a opri unitatea de încălzire şi a 
înlătura stratul sedimentat. Căldura în plus poate reduce cu până la 30 % grosimea iniţială a  
acestuia. 

 
 
 
6.2. Refolosirea apei 
 

Puteţi continua să folosiţi apa pe care aţi folosit-o pentru curăţarea sculelor murdare de  
răşină, gel coat, pigment, vopsea, uleiuri sau alţi polimeri – nu este neapărat nevoie să o 
aruncaţi. Clienţii noştri refolosesc apa şi evacuează doar stratul de sedimente ce se 
formează pe fundul bazinului de spălare, fie sub formă uscată, fie sub formă de sedimente 
umede (noroi răşinos) împreună cu celelalte deşeuri industriale.  

 
       Important: 
 

Se poate observa că după folosirea unităţii de curăţare pe o perioadă lungă de timp, pH-ul 
soluţiei scade sub 7,0 şi nu va mai creşte nici după adăugarea de lichid concentrat RST-5. 
Motivul principal este că răşina curăţată conţine acizi (ortoftalici, izoftalici) care rămân în 
apă. Cantitatea de astfel de substanţe acide influenţează în mod negativ durata de utilizare 
a soluţiei !  
De aceea sugerăm curăţarea completă a unităţii şi schimbarea apei în mod regulat. 

 
 
 
6.3. Cum se foloseşte lichidul de sedimentare, pas cu pas: 
 
       Pasul 1: Înlăturaţi grilajul de pe unitatea de curăţare. 
 
       Pasul 2: Adăugaţi 0,125 litri (un sfert de flacon) de lichid de sedimentare pentru fiecare 100 

litri de soluţie de curăţat folosită. 
 
       Pasul 3: Amestecaţi încet lichidul de sedimentare timp de 30 de secunde, iar după 

aproximativ 2 ore veţi observa un strat de apă complet limpede în partea de sus a unităţii de 
curăţare. 

 
Pasul 4: Creşteţi temperatura apei la 70º Celsius. Resturile de răşină se vor fragmenta şi 
vor cădea la fundul unităţii de curăţare. 
 

       Pasul 5: Opriţi alimentarea cu curent electric a încălzitorului şi lăsaţi soluţia de curăţare să 
se răcească (minim 20 minute), apoi scoateţi afară încălzitorul şi înlăturaţi suportul acestuia 
şi grilajul de curăţare a sculelor. 

 
Pasul 6: Conţinutul complet al unităţii de curăţare poate fi acum turnat printr-un filtru  textil 
(de tip sac din tifon, de exemplu). 
 
Pasul 7: Lăsaţi sedimentele colectate de filtru să se usuce (acestea conţin încă 80% apă); 
astfel se vor transforma în deşeuri industriale normale, inerte din punct de vedere chimic. 
 
Pasul 8: Apa reziduală filtrată poate fi refolosită (verificaţi dacă valoarea pH-ului nu este 
mai mică de 7,0) sau evacuată în sistemul de canalizare, ca orice apă de uz menajer. 

 
Important: Fără utilizarea lichidului de sedimentare nu veţi putea filtra în mod eficient 
resturile de răşină din soluţia de curăţare. 



 
7.  Sfaturi pentru a obţine rezultate excelente 
 
7.1. Apa caldă 
 
       Folosiţi apă caldă sau rece ? 
 

RST-5 nu dă rezultate foarte bune cu apă rece şi are nevoie de o temperatură confortabilă 
de 40º Celsius. Vă rugăm să reţineţi că este un săpun lichid, nu un solvent. În sisteme 
închise de circulare a soluţiei de curăţare (cum ar fi echipamentele de proiecţie simultană, 
de injecţie RTM, etc.) o puteţi încălzi la temperaturi foarte mari şi atunci veţi obţine cele mai 
rapide şi mai bune rezultate în procesul de curăţare ! 

 
 
7.2. Grilajul de curăţare 
 

Deoarece RST-5 nu dizolvă resturile de răşină ci le fragmentează prin ruperea lanţului 
polimeric a acestora, va fi nevoie să folosiţi un grilaj pe care să frecaţi sculele şi uneltele 
murdare (este necesară o curăţare activă a acestora). 

 
 
7.3. Concentraţia soluţiei de curăţare 
 

Aţi adăugat lichid concentrat RST-5 în ultimul timp ?  
 
Dacă soluţia de curăţare devine lipicioasă la atingere şi nu mai curăţă aşa bine ca înainte, 
trebuie să mai adăugaţi o cantitate mică de lichid concentrat. Dacă veţi pune o doză prea 
mare în unitatea de curăţare, rezultatul curăţării nu se va îmbunătăţi în mod proporţional cu 
cantitatea adăugată. 

 
 
7.4. Valoarea indicelui pH  
 

Este valoarea pH-ului cea corectă (şi anume > 7,0) ? 
 

Se poate observa că după folosirea soluţiei de curăţare pe o perioadă mai lungă de timp, 
valoarea indicelui pH a acesteia scade sub 6,8 şi nu va creşte chiar dacă se adăugă lichid 
concentrat RST-5. Principalul motiv pentru acest fapt este acela că răşinile curăţate conţin 
acizi care rămân în apă. Aceşti acizi influenţează în mod negativ durata de utilizare a 
soluţiei de curăţare ! 
 
De aceea recomandăm curăţarea completă a unităţii şi schimbarea apei în mod regulat.  
 
Frecvenţa acestei operaţiuni trebuie stabilită de către fiecare atelier de producţie în parte, în 
funcţie de numărul de muncitori care utilizează unitatea de curăţare. 
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