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Bảng dữ liệu kỹ thuật  
 

DELTA - C100 

 
Tẩy chất dầu mỡ nhanh chóng 

 
 
 

DELTA là một chất tẩy dầu mỡ cung cấp khả năng làm sạch nhanh chóng dầu mỡ và bụi bẩn từ nhiều loại bề 
mặt cứng. Sau khi rửa sạch với nước, nhũ tương thu được bị phá vỡ nhanh chóng, tạo sự phân tách giữa 2 pha 
dầu và nước, tránh sự hợp pha trở lại. Điều này hỗ trợ trong việc đảm bảo tuân thủ các giới hạn phê duyệt cho 
xả thải.  

 
CÁC ĐẶC TÍNH:  
• Phân tách nhanh chóng, ngăn chặn sự hợp pha dầu/nước trở lại, giảm xả thải môi trường.  
• Nhũ hóa dầu, mỡ và cặn nhiên liệu.  
• Loại bỏ dầu nặng, mỡ, nhựa đường và bitum.  
• Phù hợp để sử dụng trong các bộ phận trong thiết bị  
• Ít mùi.  

• Không chứa hydrocacbon thơm.  
• Phân loại: không dễ cháy.  
• Chất tẩy dầu mỡ trong nhà xưởng   
• Delta phù hợp với Thông số kỹ thuật của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh 79-13 / 1 Quick Break Cleaner dành cho tàu thuyền. 
 
CÁC ỨNG DỤNG:  
Công nghiệp:  
• Chất tẩy dầu mỡ lý tưởng để sử dụng trong sản xuất và bảo dưỡng.  
• Loại bỏ mạnh mẽ các loại dầu và mỡ nặng, nhớt, nhựa đường và bitum trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa nhà máy và thiết bị.  
• Thích hợp để sử dụng trong các bộ phận xưởng - Bất cứ nơi nào có dầu/nước  
Hằng hải:  
• Nhũ hóa dầu, mỡ, cặn dầu và nhiên liệu từ thiết bị boong, sàn tàu và kiến trúc thượng tầng, hầm hàng, bể chứa và trong các hoạt 
động tẩy dầu mỡ trong xưởng.  

• Phá vỡ dư lượng dầu mỡ trong các tàu thuyền 
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  
Ứng dụng Delta không pha loãng thông qua bàn chải hoặc máy phun áp suất thấp. Chà bằng bàn chải đối với những chất bẩn nặng. 
Rửa lại bằng nước hoặc máy rửa áp suất.  
Lưu ý chất thải phải được tách riêng để phân tách thông qua thiết bị chặn hoặc tách dầu và nước.  
Đối với tàu, sử dụng sản phẩm không pha loãng, sử dụng bàn chải hoặc máy rửa áp lực cao đối với cặn bẩn ở những góc khó làm 
sạch. 
 
DỮ LIỆU KỸ THUẬT  
DẠNG: Chất lỏng  
MÀU: Không màu đến vàng nhạt  
MÙI: Mùi xà phòng đặc trưng  
ĐỘ TAN: Tan trong nước.  
TỶ TRỌNG TƯƠNG ĐỐI: 0.8  
ĐIỂM CHỚP CHÁY(°C): >65ºC CC (CLOSED CUP).  
CHỈ SỐ VOC: 778 g/l  
TÁCH DẦU: <25 ppm (dầu trong nước thải sau 24h)  
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 5L, 20L và 210L  
• Đây là những giá trị tiêu biểu và không nên được coi là một đặc điểm kỹ thuật.. 
 
PHÊ DUYỆT  
Bộ Quốc phòng Anh. 
Phê chuẩn Khoa học.  
Rail Cat số: 007/025046 (20L), Rail Cat số: 007/025047 (210L). 
 
THẬN TRỌNG SỬ DỤNG  
Tránh tiếp xúc với nhiệt, tia lửa và ngọn lửa. Sử dụng ở nơi thông gió tốt. 
 
BẢO QUẢN  
Lưu trữ trong thùng chứa ban đầu kín ở nhiệt độ từ 0 - 40ºC 
 
AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE  
Bảng dữ liệu sức khỏe và an toàn được để riêng. 
 
 
 
 
 

 
 



T e c h n i c a l D a t a S h e e t  
 

DELTA - C100 

 
Rapid separation degreaser 

 
 
 

DELTA is a quick breaking degreaser that provides rapid cleaning of oil and general grime from a wide variety of 
hard surfaces. After rinsing with water, the resulting emulsion breaks quickly, providing rapid separation and 
segregation of oil and water phases in interceptors and oil and water separators. This assists in ensuring 
continued compliance with consent limits for waste discharge.  

 
FEATURES  
• Separates rapidly in interceptors and oil and water separators, reducing environmental discharge.  
• Emulsifies grease, oil and fuel residues.  
• Removes heavy oil, grease, tar and bitumen.  
• Ideal for use in parts washers.  
• Low odour.  

• Contains no aromatic hydrocarbons.  
• Not classified as flammable.  
• Exceptionally versatile workshop degreaser.  
• Delta conforms to UK Ministry of Defence Specification 79-13/1  Quick Break Cleaner for ships bilges. 
 
APPLICATIONS  
Industry:  
• Ideal degreaser for use in production and maintenance degreasing.  
• Powerful remover of heavy oils and greases, asphalt, tar and bitumen prior to maintenance inspection or repair of plant and 
equipment.  

• Suitable for use in workshop parts washers - Anywhere there is oil/water separator present.  
Marine:  
• Emulsifies grease, oil and fuel residues from deck equipment, deck and superstructure, cargo holds, tanks and in workshop 
degreasing operations.  

• Breaks down oil and grease residues in ships bilges. 
 
DIRECTIONS FOR USE  
Apply Delta undiluted via brush or low-pressure sprayer. Agitate stubborn deposits. Where required rinse with water, ideally with a 
pressure washer.  
Note waste must be segregated for separation via interceptor or oil and water separator.  
For ships bilges apply product undiluted, where appropriate brush or pressure wash residues from the bilge walls. 
 
TECHNICAL DATA  
APPEARANCE : Liquid  
COLOUR : Colourless to pale yellow  
ODOUR : Characteristic dull soapy smell  
SOLUBILITY : Miscible with water.  
RELATIVE DENSITY : 0.8  
FLASH POINT (°C) : >65ºC CC (CLOSED CUP).  
VOC CONTENT : 778 g/l  
OIL SEPARATION : <25 ppm (oil in wastewater after 24 hours)  
PACK SIZES : 5 litre, 20 litre, 210 litre.  
•These are typical values and should not be taken as a specification. 
 
APPROVALS  
UK Ministry of Defence, Scientifics Approved, Rail Cat No: 007/025046 (20lt), Rail Cat No: 007/025047 (210lt). 
 
USAGE PRECAUTIONS  
Keep away from heat, sparks and open flame. Provide good ventilation. 
 
STORAGE PRECAUTIONS  
Store in closed original container at temperatures between 0-40ºC. 
 
HEALTH AND SAFETY  
Health and Safety Data sheet available separately. 
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