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Özellikler ve 
Avantajlar 

 Kurumuş silikonlu dolgu macunlarının süratle eritilmesi. 
 Halojenli olmayan solvent. 
 Alev almaz. 
 Aromatik solvent ihtiva etmez. 
 Ozona, ultraviyole ışınlarla çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. 
 

Uygulama Alanlari  DOWSIL™ 3522 Konsantre Temizleme Solventi, izolasyon veya yapıların camlama 
işlemlerinde kullanılan iki bileşenli silikonlu dolgu macunlarının ölçü/karışım mixer 
ekipmanlarını temizlemek (solventten arıtmak) amacıyla kullanılabilir. Ürün, halojenli 
solvent ihtiva etmemektedir ve ekipman hortumları ve karıştırıcılarında bulunan 
kurumuş silikonlu dolgu macunlarını eritmek için spesifik olarak geliştirilmiştir. 

 
 
Tipik Özellikleri 
Aşağıdaki değerler şartname hazırlamak için verilmemiştir. 
 

ASTM1 Özelliği Birim Değer 

 Görüntü  Kırmızımsı/kahverengi likit 

 Koku  Yumuşak hidrokarbonsolvent 
solvent 

D 1298 Spesifik gravite  0,85 

 Viskosite mPa.s 10 

 Alevlendirme noktası (kapalı kap metodu) °C 

°F 

70 

158 

 Başlangıç kaynama noktası °C 

°F 

> 35 

> 95 

 Kullanılabilirlik ömrü ay 60 

 
1. ASTM: Amerika Malzeme ve Test Enstitüsü. 

 
Başlica Kullanim 
Alanlari 

DOWSIL™ 3522 Konsantre Temizleme Solventi, iki bileşenli silikonlu dolgu macunlarının 
ölçü/karışım tevziatı ekipmanının temizlenmesi için kullanılmaktadır. DOWSIL™ 3522 
Konsantre Temizleme Solventi, hortumların ve makina bileşimlerinin tamamen 
temizlenmesini teminen, ekipman içinde sürekli olarak sirküle ettirilebilir. Solvent devirdaim 
kovasında biriken kurumuş dolgu macunu dibe çökecektir ve makinanın içindeki solventin 
ömrünü uzatmak için bunların düzenli aralıklar ile kaldırılmaları gerekmektedir. 
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Başlica Kullanim 
Alanlari (Devam 
etti) 

Kuruyan veya kurumamış olan silikonlu elastomerleri temizleyebilme kabiliyeti olan bu 
solvent, aynı zamanda silikonun kullanıldığı işlemlerde yer zeminleri ve makinaları 
temizlemek amacıyla da kullanılabilir. Fluorosilikon hariç olmak üzere, silikonlu yapışkanları 
tevzi eden bütün ekipmanları temizleyebilmektedir. Bu temizleme solventini kullanmadan 
önce ekipmanın imalatçılarına danışılması tavsiye edilir. 
 

Ekipman DOWSIL™ 3522 Konsantre Temizleme Solventi ile temizlenecek olan ekipmanda, P.T.F.E. 
astarlı hortumları ve VITON sızdırmaz contaları kullanılmalıdır. Hangi şartlar altında olursa 
olsun, Poliamid- (yani naylon) bazlı ürünler, temizleme solventi ile birlikte asla 
kullanılmamalıdır. DOWSIL™ 3522 Konsantre Temizleme Solventi korosif (aşındırıcı) bir 
ürün olup, ölçü/karışım ekipman pompalarında kullanılan metal parçalarla bağdaştığı tesbit 
edilmiştir. Herhangi bir tereddüte düşme halinde, ürünün ekipman ile birlikte kullanımı 
konusunda tavsiye almak için, ya makinayı aldığınız yer ile veya en yakın teknik servis 
yetkilisi ile temasa geçiniz. 
 

Güvenlik Önlemleri GÜVENLI KULLANIM IÇIN GEREKLI ÜRÜN GÜVENLIK BILGILERI BU DÖKÜMANA 
DAHIL EDILMEMIŞTIR. KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLI KULLANIM, FIZIKSEL VE 
SAĞLIK AÇISINDAN TEHLIKE BILGILERI IÇIN ÜRÜN VE MALZEME GÜVENLIK BILGI 
FORMLARINI, VE KUTU ETIKETLERINI OKUYUN. GÜVENLIK BILGI FORMUNA, 
DOW.COM ADRESINDEKI DOW WEB SITESINDEN VEYA DOW SATIŞ 
MÜHENDISINIZDEN, YEREL DISTRIBÜTÖRÜMÜZDEN YA DA DOW MÜŞTERI 
HIZMETLERINI ARAYARAK ULAŞABILIRSINIZ. 
 

Kullanim Süresi ve 
Muhafaza Şekli 

Serin ve kuru bir yerde hiç açılmamış orijinal konteynırlarda muhafaza edildiği takdirde, bu 
ürünün imal tarihinden itibaren 60 aylık bir kullanılabilirlik ömrü vardır. 
 
Kullanılmadıkları zaman, konteynırlar sıkıca kapatılmış olarak muhafaza edilmelidirler. 
Temizleme solventi su veya atmosferik rutubet ile temas edecek olursa etkenliğini kaybeder, 
ve bunlara uzun süre maruz kalmak ise etkilerini azaltacak veya tamamen yok edecektir. 
 

Ambalaj Şekli Bu ürün 200 litrelik büyük fıçılarda ve 25 litrelik kovalarda temin edilebilir. 
 

Sinirlamalar Bu ürünün tıp ve eczacılık uygulamalarında kullanımı test edilmemiş ve uygunluğu beyan 
edilmemiştir. 
 

Sağlik ve Çevre 
Koşullari 

Dow’in, müşterilerinin malzeme güvenliği ile ilgili ihtiyaçlarına destek vermek üzere, 
kapsamlı bir ürün yönetim ekibi ve her bölgede mevcut malzeme güvenliği ve mevzuata 
uygunluk uzmanları bulunmaktadır. 
 
Daha detaylı bilgi için, dow.com web sitemizi ziyaret edebilir yada bölgenizdeki Dow 
temsilcisine danışabilirsiniz. 
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dow.com SINIRLI GARANTİ BİLGİLERİ – LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN  

Burada yer alan bilgiler, doğru olduğuna inanılarak ve iyi niyet kurallarına göre sunulmuştur. Buna rağmen, ürünlerimizin 
kullanılış metodları ve koşulları kontrolümüzün dışında olduğundan, buradaki bilgiler, ürünlerimizin güvenliği, etkinliği ve nihai 
kullanım amacına yönelik yeterliliği hakkında emin olmak için müşterilerin yapacağı test sonuçlarının yerine ikame edilemez. 
Kullanım önerileri herhangi bir patentin ihlaline vesile olarak alınmamalıdır. 
 
Dow sadece ürünlerinin sevkiyat anında geçerli olan satış şartnamelerine uygunluğunu garanti eder. 
 
Garanti ölçüsü, satış bedeli veya teslim edilen ürünün garanti edilen üründen farklı çıkması halinde değiştirilmesiyle sınırlıdır. 
 
YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN KAPSAMDA, DOW BELİRLİ BİR AMACA YÖNELİK YADA TİCARİ NİTELİKTEKİ 
BAŞKA HERHANGİ BİR GARANTİ ŞEKLİNE TABİ OLMAYI KESİN BİR ŞEKİLDE REDDEDER. 
 
DOW MEYDANA GELEBİLECEK KAZALAR VE BUNUN SONUCUNDA OLUŞABİLECEK ZARARLARDAN DOLAYI HİÇ 
BİR SORUMLULUĞU KABUL ETMEMEKTEDİR. 
 

 


