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Udvikling

Service BehovSafStemning

implementering

SUcceS

et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning 
over løsning til after-sales. vores succes bygger på kundens udbytte – derfor.

pure
Performance

teSt & analySe

Udvikling – organiSk og natUrligt
kemikere og ingeniører i dSt-chemicalS’ laboratorium arbejder hver dag intensivt på at  
udvikle innovative produkter.

BehovSafStemning – analytiSk og involverende
dSt-chemicalS hjælper med at optimere produktionsflowet. grundig gennemgang af 
vaskeanlæg og selve produktionsprocessen. klar besked omkring udfordringer og det øn-
skede resultat. olieprøver og dele til vasketest tages med til dSt-chemicalS tech center.

implementering – omhyggelig og komplet
maskinrengøring og omstilling varetaget af erfaren dSt-chemicalS Service tekniker.
21-dages prøveperiode og løbende besøg og tests herunder.

SUcceS – viljeStyrke og kvalitet
det på forhånd aftalte resultat opnås. personalet oplæres i brugen af dSt-chemicalS pro-
dukterne. aftale om omstilling af yderligere maskiner. aftale om regelmæssige servicebesøg.

Service – alSidighed og flekSiBilitet
dSt-chemicalS Service teknikere kommer på de aftalte besøg og  tjekker renhedskvaliteten, 
badets tilstand og hele vaskeprocessen generelt.

teSt og analySe – grUndig og detaljeret
valget af produkt til kundens applikation er på ingen måder tilfældig. dSt-chemicalS tech center 
laver en fyldestgørende og detaljeret rapport, som dokumenterer separationstests af de olier/
emulsioner, der er i brug hos kunden, op mod de enkelte dSt-chemicalS produkter.

hvis det er muligt laves ligeledes test-vask på emner modtaget fra kunden. først herefter tager 
Service teknikeren den endelige beslutning om hvilket produkt, der skal sættes an hos kunden. 
det endelige valg af produkt dokumenteres i product Selector rapporten.

tech centerets analyser er din sikkerhed som kunde for, at det aftalte resultat opnås, og at 
omstillingen til dSt-chemicalS produktet forløber hurtigt og effektivt.



fokus på produkter inden for affedtning 
og rengøring af metaldele



affedtning & rengøring

produkterne fra dSt-chemicalS virker stærkt demulgerende og derved 
opnås ekstremt lange standtider og fantastiske vaskeresultater.

Produkt PH1 koncentration temPeratur2 korr. inHibering messing aluminium kobber Zink stål støbejern rustfrit stål renovering

dSt-degreeZ/2 7,1 5% 35ºc

dSt-degreeZ/3 10,6 5% 35ºc

dSt-degreeZ/3pX 11,1 5% 35ºc

dSt-degreeZ/4 5,3 5% 35ºc

dSt-degreeZ/5 3,4 5% 35ºc

dSt-degreeZ/6 6,6 5% 35ºc

dSt-degreeZ/7 3,7 5% 35ºc

dSt-degreeZ/8X 12,3 5% 35ºc

dSt-degreeZ/9 9,4 5% 35ºc

dSt-degreeZ/9e 9,4 5% 35ºc

dSt-degreeZ/10 3,4 5% 35ºc

dSt-degreeZ/11 7,3 5% 35ºc

dSt-degreeZ/12 12,4 5% 35ºc

dSt-degreeZ/13 10,1 5% 35ºc

dSt-degreeZ/13p 10,8 5% 35ºc

dSt-degreeZ/14 10,9 5% 35ºc

dSt-degreeZ/15 9,9 5% 40ºc

dSt-degreeZ/16p 10,4 5% 40ºc

dSt-degreeZ/18 9,3 5% 40ºc

dSt-degreeZ/18p 9,7 5% 40ºc

 produktet er udviklet specielt til rengøring af dette metal. endelig produktvalg sker efter tests i dSt-chemicalS tech center.

 produkt og olie/emulsion skal testes nærmere for anvendeligheden på dette metal. endelig produktvalg sker efter tests i dSt-chemicalS tech center.

1 ph er angivet i 5% opløsning ved 20°c.
2 alle produkter kan anvendes ved rumtemperatur i forbindelse med ultralyd.
alle produkter kan bruges med mekanisk påvirkning som spray, flow, ultralyd m.fl.
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* dst-degreeZ/12: pH 12,4
* dst-degreeZ/8X: pH 12,3

 dst-degreeZ/3PX: pH 11,1

 dst-degreeZ/13P: pH 10,8
 dst-degreeZ/3: pH 10,6
 dst-degreeZ/16P: pH 10,4
 dst-degreeZ/13: pH 10,1
 dst-degreeZ/15: pH 9,9
 dst-degreeZ/18P: pH 9,7  
 dst-degreeZ/9: pH 9,4 
 dst-degreeZ/18: pH 9,3

 dst-degreeZ/11: pH 7,3
 dst-degreeZ/2: pH 7,1

 dst-degreeZ/6: pH 6,6

 dst-degreeZ/4: pH 5,3

 dst-degreeZ/7: pH 3,7
 dst-degreeZ/10: pH 3,4
 dst-degreeZ/5: pH 3,4

DST-DEGREEZ®

*mærkningspligtigt



fokus på produkter til korrosionsbeskyttelse, afrustning, 
rengøring efter tem/ecm og maskinrengøring



maskinrengøring & afrustning korrosionsbeskyttelse &
rengøring efter tem og ecm

 anvendelsesområde

Produkt pH1 konc. temP.2 rødgods messing kobber stål støbejern

dSt-paS/1 10,5 1% rumtemp.

dSt-paS/3 5,0 3% rumtemp.

dSt-paS/4 10,3 1% rumtemp.

dSt-paS/6 10,6 2-3% rumtemp.

dSt-paS/7 9,5 1-2% rumtemp.

1 ph angives for normal anvendelseskoncentration.
2 produktet kan anvendes fra rumtemperatur. ved spray fra 35°c.

passivering/korrosionsbeskyttelse
Beskytter overfladen mod oxidering efter vask med dSt-degreeZ® og derUSt®

maskinrengøring
anvendes til rengøring af vaskeanlæg før omstillingen til dSt-degreeZ®.

Produkt pH1 konc. temP.

dSt-degreeZ/m1 3,4 5% 35-60°c

dSt-degreeZ/m2 9,4 5% 35-60°c

1 ph angives for normal anvendelseskoncentration ved 20°c.

rengøring efter tem eller ecm
produkterne fjerner hurtigt og effektivt oxidlaget efter termisk eller kemisk afgratning.

Produkt pH1 konc. temP.

dSt-deBUrr/t1 6,5 10-30% fra 20°c (Ultralyd)

dSt-deBUrr/t2 9,2 5% fra 35°c (Spul)

dSt-deBUrr/t3 5,8 10-30% fra 20°c (Ultralyd)

1 ph angives for normal anvendelseskoncentration ved 20°c.

afrustning
fjerner effektivt rust fra alle overflader. 

1 ph angives for normal anvendelseskoncentration ved 20°c.
efter afrustning anbefales korrosionsbeskyttelse af overfladen med ex. dSt-paS/1

Produkt pH1 konc. temP.

derUSt/2 6,6 10-30% rumtemp.

derUSt/3 5,7 10-30% rumtemp.
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*  dst-Pas/6: pH 10,6
*  dst-Pas/1: pH 10,5
*  dst-Pas/4: pH 10,3
 dst-Pas/7: pH 9,5
 dst-degreeZ/M2: pH 9,4 
 dst-deburr/T2: pH 9,2

 derust/2: pH 6,6 
 dst-deburr/T1: pH 6,5
 
 dst-deburr/T3: pH 5,8
 derust/3: pH 5,7
 dst-Pas/3: pH 5,0

 dst-degreeZ/M1: pH 3,4

DST-DEGREEZ® · DERUST® · DST-PAS® · DST-DEBURR®

*mærkningspligtigt
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Headquarters: dst-cHemicals a/s ∙ merkurvej 27b ∙ dk-6000 kolding ∙ tel: +45 7550 6360

•	Procesoptimering

•	Længere	standtider

•	Mindre	spildevand

•	Mindre	vandforbrug

•	Lavere	CO2-udslip

•	Klart	bedre	arbejdsmiljø

mere 
effekt, 
mindre
forbrug
industriel affedtning og rengøring er et 
vigtigt led i produktionsprocessen hos 
vores kunder. til løsning af opgaven har 
vi udviklet et helstøbt koncept, som gør 
at vi kun kan måle vores egen succes 
på baggrund vores kunders resultater. 
det betyder bl.a.:
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