Eko - wash
Odmaovací pøípravek OP/C má výborný úèinek a nahrazuje dosud pouívané
toxické odmaovací prostøedky jako jsou trichloretylen, tetrachlor etylen, petropal,
technické benzíny apod. Neobsahuje mechanické neèistoty ani vodu a není jí
øeditelný. Rychle se odpaøuje. Pøípravek je plnì kompatibilní s vìtinou kovù a
materiálù pouívaných v prùmyslu.
Hlavní oblast pouití odmaovacího pøípravku OP/C je odmaování a oplachování
výrobkù strojírenského, opravárenského a elektrotechnického prùmyslu.
Odmaování a oplachování povrchù se mùe provádìt ve vech typech pracích a
oplachovacích zaøízení konstruovaných pro tento úèel a vybavených rùzným
zpùsobem kontaktu odmaovací kapaliny s výrobkem. Pracovní teploty pro
odmašťování, resp. oplachování jsou v rozmezí 20ºC až 50ºC, zvlášť vhodné jsou
teploty 30ºC až 50ºC.
OP/C splòuje pøísné poadavky na èistotu výrobkù pro dalí finální úpravy jejich
povrchù.

Bezvodý organický univerzální odmaovací pøípravek OP Total se vyznaèuje
výborným úèinkem a nahrazuje dosud pouívané toxické odmaovací prostøedky,
jako jsou trichloretylen, tetrachlor etylen, petropal, technické benzíny apod.
Jeho základem je bezvodá smìs nízkoaromatických ropných frakcí uhlovodíkù
obsahující zulechující pøísady.
Odmaovací pøípravek OP Total se pouívá zejména na odmaování a oplachování
výrobkù strojírenského, opravárenského a elektrotechnického prùmyslu. Je vhodný
na vìtinu kovù a materiálù pouívaných v prùmyslu. Odstraòuje mastnotu, oleje,
silné zneèitìní a usazeniny z rùzných èástí strojù a zaøízení. Po rychlém odpaøení z
povrchu dílu nezanechává prakticky ádný film, odmatìný povrch splòuje
poadavky pro dalí finální úpravy. Odmaování a oplachování povrchù se mùe
provádìt ve vech typech pracích a oplachovacích zaøízení konstruovaných pro tento
úèel a vybavených rùzným zpùsobem kontaktu odmaovací kapaliny s výrobkem. Je
vhodný i pro pro ruèní odmaování.

Zavolejte si o vzorek!

Eko - wash
Odmaovací a pasivaèní prostøedek OP/P/6 se vyznaèuje výborným odmaovacím
úèinkem. Pouívá se na odmaování kovových výrobkù a zároveò chemicky
pasivuje povrchovou vrstvu kovu v tlouce cca 24 mikrony. Tato vrstva kovu je
potom zvlá vhodná na následnou povrchovou úpravu prákovými epoxidovými
polyesterovými vypalovacími barvami øady RAL, nebo jiným pouívaným typem
povrchových úprav.
Jeho základem jsou neiontové tenzidy.
Pøípravek se dodává ve formì vodou øeditelného koncentrátu. Pro zajitìní
spolehlivého odmatìní a zaruèené ochrany povrchu pøed korozí se aplikuje pomocí
ponorné nebo postøikové metody.
Doporuèená koncentrace pøi pouití je 1:24 (4 %) a je mono ji dále upravovat
podle potøeby.
Pracovní teploty odmaování a pasivace jsou od 5°C do 70°C, zvlá vhodné jsou
teploty 30°C a 50°C.

Ve vodì rozpustný tenzidový odmaovací pøípravek OP/12 se vyznaèuje výborným
odmašťovacím účinkem. Je možno jej použít při teplotách od 40ºC do 90ºC.
Pøípravek se pouívá ve formì roztokù na oplachy po tøískovém opracování, na
odmaování po konzervaci, kalení a letìní. Uplatnìní nalezne i pøi èitìní nástrojù,
celých strojù, podlah, stìn, tkanin apod.
Na odmaštění se používá v koncentraci 48% při teplotách 40ºC80ºC, na oplach v
koncentaci 24% při teplotách 20ºC40ºC.

Pøípravek se balí do plastových obalù s obsahem 10 l a 25l, nebo do 200l sudù.
Výrobky jsou stabilní po celou dobu skladovatelnosti, tj. minimálnì 24 mìsícù od
data výroby v neporuených obalech v skladovacích prostorech chránìných pøed
přímými povětrnostními vlivy při teplotách od 0 ºC do 40 ºC.

Zavolejte si o vzorek!

