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P∏yn Azeotropowy HFE
HFE-71DE
Wst´p

P∏yny NovecTM HFE firmy 3M to szeroka gama preparatów zast´pujàcych substancje
niszczàce warstw´ ozonowà, stworzonych po to, by zaoferowaç klientom przemys∏owym
produkt charakteryzujàcy si´ skutecznoÊcià dzia∏ania, wysokim bezpieczeƒstwem pracy
oraz przyjazny dla Êrodowiska naturalnego.
Rozpuszczalnik azeotropowy NovecTM HFE-71DE to fluorowodoroeter, o nazwie
chemicznej metoksydziewi´ciofluorobutan o wzorze (C4F9OCH3) w mieszance
azeotropowej zawierajàcej trans-1, 2-dichloroetylen i etanol. Jest to mieszanina
azeotropowa o sta∏ej obj´toÊci pary i ciek∏ym stanie skupienia w punkcie wrzenia.
Preparat nadaje si´ do czyszczenia Êrednich zabrudzeƒ oraz odt∏uszczania i stanowi
produkt alternatywny dla substancji niszczàcych warstw´ ozonowà, a tak˝e wodnych
substancji czyszczàcych. Preparat ten nie niszczy warstwy ozonowej, posiada równie˝
inne w∏aÊciwoÊci korzystne dla Êrodowiska naturalnego (patrz strona 2).
Mieszanina azeotropowa Novec HFE-71DE odznacza si´ niskà toksycznoÊcià o wartoÊci
Êredniej st´˝enia przy zalecanej d∏ugoÊci ekspozycji o st´˝eniu rz´du 750 ppm dla sk∏adnika
NovecTM HFE-7100, 200 ppm dla trans-1, 2-dichloroetylenu (przeci´tnie 8 godzin).
Lepsza zdolnoÊç rozpuszczania oraz niskie napi´cie powierzchniowe, niepalnoÊç,
a tak˝e sta∏y stan skupienia azeotropu HFE-71DE podczas wrzenia sprawia, ˝e preparat
nadaje si´ w szczególnoÊci do czyszczenia i odt∏uszczania przez zanurzanie.
W∏aÊciwoÊci te predestynujà preparat do usuwania i zmywania pewnych rodzajów pow∏ok
i smarów, gdzie wymagane sà wy˝sze w∏aÊciwoÊci rozpuszczajàce.

Typowe Zastosowania
Ârodek czyszczàcy, sp∏ukujàcy oraz suszàcy do:
• Usuwania Êrednich zabrudzeƒ spowodowanych prze olej, smary i wosk.
Lokalny przedstawiciel firmy 3M, autoryzowany dystrybutor firmy 3M lub te˝ dostawca
preparatu b´dà s∏u˝yç radà i pomocà w razie wszelkich wàtpliwoÊci.

Opis Produktu
Etery metoksydziewi´ciofluorobutylu
Trans -1, 2-dichloroetylen
Wyglàd

50% wagowo
50% wagowo
czysty, bezbarwny

Warunki przechowywania i Bezpieczeƒstwo Pracy
Rozpuszczalnik HFE-71DE jest niepalny i nie wykazuje w∏aÊciwoÊci palnych w trakcie
standardowego obchodzenia si´ z preparatem i przechowywania. P∏yn ten jest stabilny
termicznie oraz nie ulega hydrolizie w normalnych warunkach przechowywania
i w trakcie u˝ywania. Szczegó∏owe procedury post´powania z preparatem podaje
Karta Bezpieczeƒstwa Towaru dost´pna na ˝yczenie.

Mieszanina Azeotropowa Novec HFE-71DA w porównaniu z Innymi Wybranymi
P∏ynami myjàcymi
W∏aÊciwoÊç w temp. 25°C

Jednostka

Wzór chemiczny

HFE-71DE

CFC-113

HCFC-141b

Tric

1,1,1-TCA

Azeotrop1

C2Cl3F3

C2Cl2H3F

C2Cl3H

C2Cl3H3

Temp. wrzenia

°C

41

48

32

87

74

Temp. krzepni´cia

°C

-242

-35

-103

-86

-39

Punkt zap∏onu

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

G´stoÊç

g/cm3

1.37

1.56

1.23

1.46

1.32

Napi´cie powierzchniowe

mN/m

16.6

17.3

19.3

22.0

25.1

kPa

63.0

44.1

75.9

10

16.1

LepkoÊç

mPa s

0.45

0.68

0.43

0.62

0.83

Ciep∏o parowania
w temp wrzenia

kJ/kg

201

146

223

265

243

Potencja∏ Niszczenia Ozonu3

ODP

0.00

0.80

0.10

< 0.005

Efekt cieplarniany4

GWP

160

6000

700

140
nie dotyczy

50.4
700

Przenoszenie ciep∏a
CiÊnienie pary

Wp∏yw na Êrodowisko

5

˚ywotnoÊç atmosferyczna

w latach

4.1

85

9.4

RozpuszczalnoÊç w wodzie

ppm

< 10

170

210

1000

ppm

750/200

1000

400

100

0.1
140

ToksycznoÊç
Ekspozycja przeci´tnie 8 h

350

1

50% Novec firmy 3M HFE-7100 (C4F9OCH3), 50% trans-1, 2-dichloroetylen 2 Krytyczna temperatura roztworu
3
CFC-11 = 1,0 4 GWP-100 lat ITH 5 4.1 - HFE-7100; 0.01 - trans-1, 2-dichloretylen
Dane zaczerpni´te ze êróde∏ publikowanych.

ZgodnoÊç z innymi materia∏ami
Przeprowadzone liczne testy wykaza∏y , ˝e preparat Novec HFE-7100 zgodny jest
z wieloma metalami , tworzywami i elastomerami , stosowanymi jako cz´Êci sk∏adowe
maszyn i urzàdzeƒ - podobnie jak rozpuszczalniki perfluorowane.
Dzi´ki dobrej odpornoÊci i zgodnoÊci ze szczególnie wra˝liwym tworzywem sztucznym
jakim jest w∏ókno poliw´glanowe (PW) oraz w∏óknem polimetakrylanu metylu (PMMA)
preparat HFE-7100 stosowaç mo˝na do elementów budowlanych, sk∏adajàcych si´
z ró˝nych warstw materia∏ów zespolonych.
Analogicznie jak wi´kszoÊç rozpuszczalników perfluorowanych, preparat HFE-71DE
równie˝ wnika przy d∏u˝szym kontakcie do wn´trza tworzyw i elastomerów fluorytowych.
Metale
Aluminium
Miedê
Stal w´glowa
Stal nierdzewna 302
Mosiàdz
Cynk
Molibden
Tantal
Tytan
Wolfram
Stop Cu/Be C 172
Stop magnezu AZ 31B

Plastiki
Epoksyd
Nylon
PTFE
Polietylen
Polipropylen
Poliester
Fenol

Elastomery
Polisiarczek
Chlorosulfonowany PE
EPDM
Kauczuk syntetyczny-S*
Kauczuk butylowy*
Kauczuk naturalny*

(* Niektóre o w∏aÊciwoÊciach p´cznienia)
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Inne P∏yny i Azeotropy Novec HFE firmy 3M

Sk∏ad chemiczny

Temp. Wrzenia

Zastosowanie

HFE-7100

Metoksy-dziewi´ciofluorobutan

61°C

Czyszczenie powierzchni delikatnych/preparaty/noÊnik ciep∏a

HFE-7200

Etoksy-dziewi´ciofluorobutan

76°C

Zmywanie zanieczyszczeƒ
cienkopow∏okowych i noÊnik ciep∏a

HFE-71DA

HFE-7100
z trans-1, 2-dichloroetylenem
i etanolem

40°C

HFE-7100
z alkoholem izopropylowym

55°C

HFE-71IPA

Usuwanie strumieniowe/
odt∏uszczanie parowe

Usuwanie zanieczyszczeƒ
o charakterze polarnym

èród∏a informacji
• W celu uzyskania dalszych informacji technicznych na temat preparatu Novec
HFE-71DE, prosimy o skontaktowanie si´ z lokalnym Dzia∏em Chemicznym firmy 3M.
• Pomoc dla producentów - dla firm zajmujàcych si´ przemys∏owym myciem i przebudowà istniejàcych instalacji myjàcych, które zamierzajà stosowaç preparat Novec
HFE-71DE opracowano szczegó∏owe wytyczne konstrukcyjno-produkcyjne.
• Zapraszamy na naszà stron´ internetowà: www.3M.com/fluids.

Dostepne opakowania
Preparat Novec HFE-71DE mo˝na zamówiç w nast´pujàcych pojemnoÊciach:
Beczki 200 kg, 20kg i 5 kg kanistry.
W uzasadnionych przypadkach, dla celów badawczych dost´pne sà ma∏e próbki preparatu.

Sprzeda˝
Preparat Novec HFE-71DE rozprowadzany jest przez sieç autoryzowanych dystrybutorów
firmy 3M. W celu uzyskania adresu firmy lokalnie rozprowadzajàcej produkt prosimy
o kontakt z lokalnym Dzia∏em Chemicznym firmy 3M.

Serwis zwrotny
3M uruchomi∏a w ca∏ej Europie serwis zwrotny dla przepracowanych rozpuszczalników
typu HFE. Odr´bna karta informacyjna zawiera wszelkie szczegó∏y dotyczàce funkcjonowania i realizacji takiego programu. W takim przypadku zwracamy si´ zawsze do Paƒstwa
najpierw z proÊbà o udzielenie odpowiedzi dotyczàcych istotnych, a zwiàzanych z technologicznà aplikacjà naszego preparatu w Paƒstwa praktyce. W ten sposób upewniamy si´,
˝e p∏yn HFE po wykorzystaniu nie zosta∏ zanieczyszczony domieszkà innych substancji.
Odpowiednie materia∏y informacyjne otrzymajà Paƒstwo od autoryzowanego dystrybutora w swoim regionie.

3M a ochrona Êrodowiska
W roku 1975 3M jako jedno z pierwszych na Êwiecie przedsi´biorstw wprowadzi∏o w ˝ycie
program ochrony Êrodowiska.
W ramach odpowiedzialnoÊci za Êrodowisko zobowiàzaliÊmy si´ do przestrzegania
nast´pujàcych zasad :
– likwidowanie mo˝liwie ju˝ u êród∏a wszelkich szkodliwych dla Êrodowiska zjawisk
z tytu∏u stosowania swoich preparatów
– opracowywanie produktów z mo˝liwie najmniejszym szkodliwym skutkiem dla
cz∏owieka i Êrodowiska
– oszcz´dna gospodarka zasobami naturalnymi poprzez stosowanie metod odzysku
surowców oraz inne metody w tym równie˝
– konstruktywna wspó∏praca z urz´dami i instytucjami , zaanga˝owanymi w ochron´
Êrodowiska.
3

Wa˝ne dla Kupujàcego: Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparto na testach uznawanych przez naszà firm´ za wiarygodne i miarodajne. Wyniki Paƒstwa
testów mogà si´ ró˝niç z powodu ró˝nicy typów testów i warunków ich przeprowadzania. Musicie Paƒstwo oceniç i stwierdziç czy produkt odpowiada przewidzianemu przez Paƒstwa zastosowaniu. Z UWAGI NA FAKT, I˚ WARUNKI STOSOWANIA PRODUKTU SÑ POZA PA¡STWA KONTROLÑ I MOGÑ SI¢ RÓ˚NIå,
NINIEJSZY DOKUMENT SPORZÑDZONO W MYÂL WSZELKICH ISTNIEJÑCYCH GWARANCJI (W¸ÑCZNIE Z GWARANCJÑ PRODUCENCKÑ I PRZEZNACZENIA
PRODUKTU); JEDYNYM ZOBOWIÑZANIEM FIRMY 3M ORAZ PRAWEM, KTÓRE PA¡STWU PRZYS¸UGUJE JEST OBOWIÑZEK WYMIANY PRODUKTU WYKAZUJÑCEGO WADY ZARAZ PO JEGO OTRZYMANIU. W ˝adnym wypadku firma 3M nie ponosi odpowiedzialnoÊci za intencjonalne, przypadkowe lub wynikajàce
z eksploatacji uszkodzenia spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktu, zaniedbaniem, dzia∏aniem z premedytacja lub w jakikolwiek inny sposób.
Adres: 3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Tel: (22) 739 60 00, Fax: (22) 739 60 05
European Head Office: 3M Belgium N.V. Haven 1005, Canadastraat 11 B-2070 Zwijndrecht, Tel: (32) 3 250 7521, Fax: (32) 3 250 7514
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