katalog
#průmyslové čističe - IMPACLEAN AQUA
#průmyslové odmašťovače - IMPASOL
#rozpouštědla - IMPASOL SOLVENT
#odstraňovače - IMPASOL STRIPPER
#BIO odmašťovače – IMPASOL BIO

1. IMPACLEAN AQUA
2. IMPASOL
3. IMPASOL SOLVENT
4. IMPASOL STRIPPER
5. IMPASOL BIO
ultra
sound
80°C
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Vhodné pro ultrazvuk s teplotou do viz.
symbol
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IMPACLEAN AQUA - Frekvenční čističe

A120

FREKVENČNÍ ČISTIČ

Balení: 20 a 220kg

Nehořlavý, netoxický, k povrchu šetrný č i s t í c í
k o n c e n t rá t
u r če n ý
pro
p o u ži t í
ve
st ro j í re n s t ví, v p r ů m yslu n a m yt í st ro jů ,
konstrukcí, forem, šablon, skleněných ploch,
pracovních ploch, podlah a stěn od olejů a
nečistot. Velké využití má při úklidu kuchyní,
ve v ý r o b n á c h , n a j a t k á c h , v p i vo va r e c h ,
v mlékárnách, restauracích, hotelech, lázních,
kolonádách, školách, veřejných prostorách a
v technických službách, v zemědělství apod. Čistí
biologické nečistoty, živočišné a rostlinné tuky a
oleje, vosky ze všech vodou omyvatelných tvrdých
povrchů (obklady, kovy, nerez ocel, sklo, dlažba,
smaltové povrchy).

Nehořlavý, netoxický, velice příjemně osvěží vzduch,
šetrný k povrchu čistící koncentrát určený pro
použití v jídelnách, kuchyních, výrobnách,
jatkách, pivovarech, mlékárnách, restauracích,
hotelech, lázních, kolonádách, školách, veřejných
prostorách a v technických službách, zemědělství
apod. Čistí biologické nečistoty, živočišné a rostlinné
tuky a oleje, vosky ze všech vodou omyvatelných
tvrdých povrchů (obklady, kovy, nerez ocel, sklo,
dlažba, smaltové povrchy). Běžné čištění stěn,
podlah, strojů a zařízení, oken, čalounění, kování,
pracovních ploch, značek, skeletů atd. - jakékoli
tvrdé povrchy. Odstraňuje špínu a nečistoty ze
zdiva, obkladaček s glazurou, kamene, mramoru.
Běžně se užívá na mytí PVC podlah, užitím tohoto
přípravku dosáhneme vysokého lesku. Nenarušuje
těsnění, NBR a silikonové „O“kroužky, gumu a
většinu plastických hmot.

A150

ČISTIČ s ANTIFOGEM

ultra
sound
80°C

Balenie:5L, 20L, 200L

A122

PĚNOVÝ ČISTIČ - koncentrát

Balení: 5, 20 a 220kg

Kombinuje vysokou
účinnost, šetrnost k povrchu a zároveň chrání
povrch.
Svým
složením
je
vhodný k
pravidelnému čištění méně znečištěných ploch.
Ideální pro pracovní plochy, na nářadí, technické
vybavení, optiku, elektroniku, LCD, sklo a citlivé plasty,
nerez, polykarbonát, atd. Doporučené aplikace jsou na
různých površích s následnou ochranou proti
zamlžení, znečištění, usazování vápenatých a
minerálních povlaků a hlavně vynikající hydrofobilita s
retrakcí. Obnovuje na ošetřeném povrchu lesk.
Dnešní povrchy (nerez ocel, sklo, plasty,
polykarbonáty, plexiskla a další citlivé materiály)
jsou velmi nákladné. Jejich údržba je nákladná a
hlavně specifická. Jednoduché cenově dostupné
čištění a ochrana proti znečištění je dnes nutností.
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IMPACLEAN AQUA - Frekvenční čističe

A160

ČISTIČ S OCHRANNOU
ultra
VRSTVOU
sound
Balení: 5L, 20L, 200L

80°C

A160 je specificky vyvinutý jako NANO čistič
a ochrana pevných materiálů (např. nerez
ocel,
smalt,
citlivé
syntetické
materiály,
polykarbonáty, plexiskla, atd.). Obnovuje na
ošetřeném povrchu lesk. Svým dlouhotrvajícím
efektem chrání ošetřený povrch od zamlžení,
znečištění a hydrofobním účinkem výrazně
usnadňuje následné čištění. Zabraňuje (ve většině
případů) vzniku vápenatých a minerálních
usazenin.

IMPACLEAN AQUA - Průmyslové odmašťovače

B204

ČISTIČ - koncentrát

Balení: 20 a 220kg

Je to nehořlavý, netoxický, silný čistící
koncentrát určený k použití ve strojírenství a
automobilovém průmyslu na mytí strojů, motorů,
výrobků, konstrukcí, dopravníkových řetězů,
podvozků, forem, šablon, pracovních ploch, podlah,
stěn a nářadí od olejů, vazelín a nečistot. Ideální
na mytí strojních zařízení a výrobků po obrábění,
svařování, konečné pracovní činnosti a u technických
služeb. Velmi silný pro obtížné čištění stěn, podlah,
strojů a zařízení, oken, kování, pracovních ploch,
značek, vozidel, atd. (jakékoli tvrdé povrchy).
Odstraňuje špínu a nečistoty ze zdiva, obkladů s
glazurou, kamene a z betonových dílů. Může
narušit těsnění, NBR a silikonové „O“kroužky,
gumu a některé plastické hmoty.

Průmyslový, velice silný nízko pěnový čistící a
odmašťovací
koncentrát.
Nehořlavý,
odbouratelný, úsporný, extra silný, určený pro
použití ve středotlakých a vysokotlakových
zařízeních kde velmi účinně odstraňuje veškeré
nečistoty. Podle zvoleného ředění (1:300 až
1:600) je použitelný na mytí kovů, hliníku, nerez oceli,
obkladů, plachet, dlaždic, lakovaných a barvených
povrchů, keramiky a skla. Ve strojírenství a
automobilovém průmyslu na mytí strojů, motorů,
výrobků, konstrukcí, podvozků, forem, šablon,
pracovních ploch, podlah, stěn a nářadí od olejů,
vazelín a nečistot. Ideální na mytí strojních zařízení
a výrobků po obrábění, svařování, konečné pracovní
činnosti.
Lze použít na všechny vodě odolné povrchy.

B220

ČISTIČ a ODMAŠŤOVAČ koncentrát

Balení: 20 a 220kg

5

B205

ČISTIČ pro vysokotlaké
aplikace - koncentrát

ultra
sound

Balení: 20 a 220kg

80°C

Impaclean Aqua B220 je speciální extra silný
čistič pro obtížné čištění, vhodný pro eliminaci
všech druhů špín y z ko vo vých před mětů.
Umožňuje čištění ze všech povrchů místo těžkých
uhlovodíků (které obsahují xylen, technický benzín,
toluen nebo rozpouštědla chlóru a bromu), např.
ropné materiály, zbytky z hoření nebo zbytky ze
spalování. Čistící koncentrát je určený k použití ve
strojírenství a automobilovém průmyslu na mytí
strojů, motorů, výrobků, konstrukcí, dopravníkových
řetězů, podvozků, forem, šablon, pracovních ploch,
podlah, stěn a nářadí od olejů, vazelín a nečistot.
Ideální na mytí strojních zařízení a
výrobků po obrábění, svařování, konečné
pracovní činnosti a u technických služeb.

IMPACLEAN AQUA - Průmyslové odmašťovače

B230

„ŘEDIDLOVÝ“ ODMAŠŤOVAČ
- koncentrát

Produkt specificky vyvinutý jako náhrada
hořlavých
a
toxických
uhlovodíků
Trichloroetanu, Perchlorethylenu, benzínů,
organických ředidlel, rozpoštědel a VOC
produktů. Odmašťuje minerální a syntetické
tuky a oleje, usazené nečistoty, vosky ze
všech vodou omyvatelných tvrdých povrchů
(obklady, kovy, nerez ocel, sklo, dlažba, smaltové
povrchy).. Impaclean Aqua B 230 je speciální
extra silný čistič pro obtížné čištění, vhodný pro
eliminaci všech druhů špíny z kovových
předmětů.

Balení: 20 a 220kg

Impaclean Aqua B300 je vysoce alkalický
pěnový čistící koncentrát pro mytí EXTRÉMNĚ
ZNEČIŠTĚNÝCH
POVRCHŮ.
Nahrazuje
Trichloretan, Perchlorethylen, organická ředidla,
benzíny a VOC produkty.
Speciální, vysoce alkalický odmašťovač s extra
silnou odmašťovací a odstraňovací sílu určenou k
použití
ve
strojírenství,
gumárenském,
plastikářském a automobilovém průmyslu na mytí
strojů,
motorů,
výrobků,
konstrukcí,
dopravníkových řetězů, podvozků, forem, šablon,
pracovních ploch, podlah, stěn a nářadí od
zapečených olejů, maziv, separátorů, vosků a
gum. Ideální na mytí strojních zařízení, po lisování,
obrábění, svařování, konečné pracovní činnosti a
u technických služeb na extrémní mytí.

B330

ULTRA GEL - alkalický
koncentrát

ODMAŠŤOVAČ - extra
silný koncentrát

Balení: 20 a 220kg

Aqua B330 GEL je extrémně alkalický čistící a
odmašťující koncentrát pro mytí EXTRÉMNĚ
ZNEČIŠTĚNÝCH POVRCHŮ:
•
•
•
•
•
•

Balení: 25kg

B300

•
•

myje
odmašťuje
odstraňuje spáleniny
vysokou alkalicitou dezinfikuje
odstraňuje připečené zbytky tuků a
mastnot
extra silný čistič biologických nečistot
extra silný čistič minerálních a
syntetických tuků a olejů
extra vysoký obsah účinných látek
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IMPACLEAN AQUA - Průmyslové odstraňovače

AQUA
STRIPPER
GEL

Balení: 25kg

Určený k odstranění starých nátěrů i v tlustých
vrstvách, olejových a glycero barev, finálních nátěrů
na bázi vosku nebo zinkové/olovnaté běloby,
epoxidových barev, ochranných nátěrů proti
rezavění, suříku, materiálů pro ochranu a barvení
dřeva, používaných v průmyslu, kde výrazně
zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním),
pracovní (velmi snadná aplikace, bez ředidel,
nehořlavý) a bezpečnostní podmínky (žádné
nebezpečné výpary).
Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina
tradičních odlakovačů a to díky své SMÁČIVOSTI,
své optimální rychlosti odpařování a svojí snadnou
aplikací bez nebezpečných faktorů ředidel. Jejím
používáním se vyhnete těkavým, jedovatým,
karcinogenním a hořlavým ředidlům.

IMPACLEAN AQUA

- Odstraňovače vodního kamene a rzi

C 304
Odstraňovač vodního
kamene a rzi

Balení: 20 a 220kg

Je to nehořlavý, netoxický, extra silně čistící
koncentrát určený k použití v teplárnách, topných a
chladících systémech, výměníkových stanicích,
lázních, kolonádách, bazénech, zásobnících vod a
vodních systémech, chladících věžích, tancích a
nádržích vod, úpravnách vod, veřejných prostorách
a v technických službách, na mytí strojů, čerpadel,
konstrukcí, forem, šablon, pracovních ploch, podlah
a stěn. Čistí rez, řasy, zoxidované povrchy, vápenné a
minerální usazeniny ze všech vodou omyvatelných
povrchů (obklady, kovy, ocel, dlažba, smaltové
povrchy).
Nedoporučujeme pro nerez ocel, hliník a jeho slitiny,
tam doporučujeme C310.

Koncentrát určený k použití v teplárnách, topných a
chladících systémech, výměníkových stanicích,
lázních,
kolonádách, bazénech,
wellness,
zásobnících a vodních systémech, chladících věžích,
tancích a nádržích vod, úpravnách vod, veřejných
prostorách a v technických službách, na mytí
strojů, čerpadel, konstrukcí, forem, šablon,
pracovních ploch, podlah a stěn. Tam kde není
možné použít kyselé čističe z důvodu poškození
nerez oceli a hliníku.
• Určen pro ruční, strojové i vysokotlaké čištění
• Odstraňuje vodní kámen,
• Odstraňuje vápenné a minerální usazeniny
• Leští nerez ocel
Balení: 20kg a 220kg
• Odstraňuje a čistí řasy a sinice
• Odstraňuje oxidaci z hliníku (šedý povlak)
• Odstraňuje zbytky a povlaky betonu a cementu

C310

Čistič vodního kamene
z nerez a hliníku

C318 GEL

Ultra silný čistič vodního
kamene, sanytru i z nerez

Balenie:XXXXXX
Balení: 20kg

ultra
sound
80°C

Čistí vápenné a minerální usazeniny, sanytr,
zoxidované povrchy, vodní rez ze všech vodou
omyvatelných povrchů (glazované obklady, barevné
kovy (nutno otestovat!!!), nerez ocel, hliník, dlažba,
smaltové povrchy). Použití v teplárnách, topných a
chladících systémech, výměníkových stanicích,
lázních,
kolonádách,
bazénech,
wellness,
zásobnících vod a vodných systémech, chladících
věžích, tancích a nádržích vod, úpravnách vod,
veřejných prostorách a v technických službách,
na mytí strojů, čerpadel, konstrukcí, forem, šablon,
pracovních ploch, podlah a stěn.
•
•
•
•
•
•

Odstraňuje vodní kámen a SANYTR
Odstraňuje vápenné a minerální usazeniny
Leští a odstraňuje oxidaci z nerezu
Odstraňuje a čistí řasy a sinice
Odstraňuje oxidaci z hliníku (šedý povlak)
Odstraňuje zbytky a povlaky betonu, cementu i
Portlandského, malt a sádry

IMPACLEAN AQUA

- vysokotlaký pasivační a fosfátovací čistič

C316
Pasivační a fosfátovací
čistič

Balení: 20 a 220kg

Bezoplachový primer s fosfatizačním a odmašťujícím
účinkem hlavně na čerstvě pozinkované a zrezlé povrchy,
určený ke zvýšení adheze (přilnutí) barev a prodloužení
jejich životnosti. Fosfátový primer je přípravek určený
k čistění, odmaštění, pasivaci rzi na zrezlých površích a
jako primer na čerstvě pozinkovaných kovových
konstrukcích a částích. C 316 je čirá kapalina obsahující
organické složky k vázání rzi tak, že zastavuje korozi a
současně odmašťuje a vytváří ochranný povlak. Čerstvě
pozinkované povrchy ošetřené C 316 je možné bez
použití dalšího primeru natírat. Ochranný povlak silně
zesiluje obranyschopnost ostatních kovů (železo, litina)
vůči následné korozi současně s následnými
povrchovými úpravami či nátěry. C 316 se může používat
pro vnitřní i venkovní účely. Povrchy upravené C316
jsou kompatibilní s většinou syntetických, vodou
ředitelných, jedno nebo dvousložkových PU barev.

IMPACLEAN AQUA

- Odmašťovače s ochrannou vrstvou

Profesionální mycí šampon se speciální voskovou
ochranou. Přípravek je určený pro ruční mytí
automobilových karoserií, tramvají a trolejbusů.
Dokonale odstraní nečistoty a zároveň vytvoří
ochrannou voskovou vrstvu na povrchu karoserie s
dlouhodobým účinkem svojí vysokou účinností i při
velkém ředění, zaručuje snížení provozních nákladů.
•
•
•
•
•
•
•

Velmi vhodný pro “dopravní” nečistoty
Extra silný čistič biologických nečistot (hmyz, atd.)
Velmi vhodný pro usazené nečistoty
Extra silný čistič konzervačních olejů
Silný čistič minerálních a syntetických olejů a maziv
Extra silný čistič paliv
Ideální pro odmaštění povrchu s ochranou před
dalším znečištěním
• Vysoce pěnivý, s autoaktivní hustou krémovou pěnou

D430

Odmašťovací koncentrát
s nanovoskom
IMPAGUARD

Balení: 5, 20 a 220kg

D414

Čistící a odmašťovací
koncentrát

Balení: 5, 20 a 220kg

Impaclean Aqua D 430 je silný alkalický průmyslový
čistící prostředek se speciálním nanovoskem pro
ochranu povrchu – super koncentrát s vynikajícími
vlastnostmi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysoká odmašťovací síla
velmi vhodný pro “dopravní” nečistoty
velmi vhodný pro usazené nečistoty
silný čistič konzervačních olejů
silný čistič minerálních a syntetických maziv a
olejů
silný čistič biologických nečistot
odstraňuje dokonce silikonový olej a vazelínu
odstraňuje ulpělé nečistoty (hmyz, atd.)
vysoce pěnivý, s autoaktivní pěnou
ideální na citlivé speciální povrchy a barvy
ideální pro odmaštění povrchu s ochranou před
dalším znečištěním
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IMPASOL - Odmašťovače

2

Řada IMPASOL® jsou nově vyvinuté produkty nahrazující karcinogenní a vysoce hořlavé
produkty. Jsou určeny pro rychlé a vysoce účinné odstranění nečistot z kovů, plastů, gum,
elastomerů, barev, laků a povlaků. Použitelné ve všech odvětvích strojírenského,
elektrotechnického, obalového, zemědělského a textilního průmyslu.
Speciálně vyvinuty k odstranění široké řady nečistot, olejů, vazelín, mastnoty, karbonizovaných
látek, vosků, pryskyřic, dehtů, ale i barev, laků, atd. používaných v průmyslu, kde výrazně
zlepšuje ekonomické, pracovní a bezpečnostní podmínky.
Mají mnohem větší odmašťovací schopnosti než většina tradičních produktů, díky své
smáčivosti, své optimální rychlosti odpařování a svojí snadné aplikaci bez nebezpečných
faktorů. Jejich používáním se vyhnete jedovatým, karcinogenním (R 39, 40, 45, 46, 48, 49, 60,
61, 62), extrémně hořlavým (R11, 12) a výbušným (R19) ředidlům. Jsou antikorozivní a
biologicky obouratelné. KB Index určuje hodnotu síly odmaštění/odstranění, čím větší tím
silnější.

IMPASOL 2

Rychlý odmašťovač

Není CMR

Odpar 9-10min
KB index 32
Balení: 30 a 200l

Impasol 2 je základní syntetický hydrokarbon
naprosto odlišný od klasických uhlovodíků.
Neobsahuje aromatické benzeny. Je to absolutně
čistý odmašťovač bez zápachu použitelný ve všech
odvětvích
strojírenského,
elektrotechnického,
obalového, zemědělského a textilního průmyslu. Je
použitelný na všechny typy kovů, plastů, gum a
elastomerů.
Svým bezpečným složením je určen k odmašťování
strojů a strojních komplexů v průmyslu, s rychlostí
odparu 9-10minut.
Impasol 2 je biologicky odbouratelný.

Impasol 6 je absolutně čistý nehořlavý odmašťovač
téměř bez zápachu na hydrokarbonové bázi.
Pomalejší odpaření dává delší čas pro důkladné
rozpouštění mastnot z motorů, strojních zařízení a
soustav podvozků. Jemně a velmi účinně
odstraňuje mastnotu a nečistoty z ocele, litiny,
barevných kovů, plastů, barevných a lakovaných
povrchů.
Použitelný
ve
všech
odvětvích
strojírenského, elektrotechnického, obalového,
zemědělského a textilního průmyslu.
Impasol 6 je použitelný na všechny typy kovů, plastů,
gum a elastomerů. Svým bezpečným složením je
určen k odmašťování strojů a strojních komplexů
v průmyslu, kde není klasifikovaný jako hořlavá
látka.
Rychlost odparu 30 minut.
Impasol 6 je biologicky odbouratelný.

IMPASOL 6

Pomalý nehořlavý
odmašťovač

Není CMR

ultra
sound
40°C

Odpar 30min
KB index 31
Balení: 30 a 200l

IMPASOL – Odmašťovače

IMPASOL ULTRA

Velmi silný
odmašťovač/rozpouštědlo

Není CMR

Odpar 15min
KB index 90
Balení: 30 a 200l

IMPASOL ULTRA je směs extrémně rychlých
aktivních rozpouštědel a povrchově aktivních činidel
určená k efektivnímu řešení odstranění mastnoty,
oleje, tuků, starých maziv (včetně zkarbonizovaných
maziv) a odstraňování zbytků nevytvrdlých lepidel,
tmelů, barev a laků za studena. IMPASOL ULTRA
se používá tam, kde je zapotřebí co nejrychlejší
odstranění nečistoty z povrchu do sucha. Extra
účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z ocele,
litiny a barevných kovů. Odstraňuje a odmašťuje
minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje,
konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy,
tmely, pryskyřice a těžce odstranitelné nečistoty
(mazut, dehet).
Rychlost odparu 15 minut.
Impasol ULTRA je biologicky odbouratelný.

IMPASOL SPEED je rychlá odmašťovací kapalina
pro elektronický, optický, plastikářský a strojírenství
průmysl. IMPASOL SPEED je vyroben podle
nejnovějších požadavků z průmyslu.

IMPASOL SPEED

Extra rychlý NEHOŘLAVÝ
Odmašťovač pro barvené
a citlivé povrchy

S P E C I Á L N Ě P R O PŘÍPRAVU POVRCHU
PŘED DALŠÍ APLIKACÍ, kde záleží na rychlosti
odparu a nehořlavosti. Odstraňuje a odmašťuje
minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje,
konzervační oleje a
vo s k y,
le p id la ,
ultra
sound
in ko u st y, b a r vy, t m e l y, pryskyřice a
40°C
nečistoty před další povrchovou úpravou.
Rychlost odparu 5 minut.
Impasol SPEED je biologicky odbouratelný.
Není CMR

IMPASOL HARD

Extra silný NEHOŘLAVÝ
odmašťovač/rozpouštědlo
ultra
sound
40°C

Není CMR

Odpar 15min
KB index 117
Balení: 30 a 200l

Odpar 5min
KB index 34
Balení: 30 a 200l

Extra silná kapalina speciálně pro přípravu povrchu
před další aplikací. Odstraňuje znečištění, barvy,
oleje, maziva, silikony, pryskyřice a lepidla
nahrazuje perchlor, benzíny, acetony a ředidla.
Rychlá odmašťovací a odstraňovací kapalina pro
průmysl a strojírenství.
IMPASOL HARD je specificky vyvinutý jako EXTRA
SILNÝ RYCHLÝ NEHOŘLAVÝ ODMAŠŤOVAČ.
Nahrazuje nebezpečná, dráždivá, toxická a
karcinogenní ředidla a odmašťovače. Odstraňuje a
odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva,
oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty,
barvy, tmely, pryskyřice a těžce odstranitelné
nečistoty před další povrchovou úpravou.
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IMPASOL - Odmašťovače

IMPASOL FAST

Extra silný odmašťovač
s rychlým odpařováním

Není CMR

Odpar 2-3min
KB index 120
Balení: 30 a 200l

IMPASOL FAST s RYCHLÝM odpařováním (2-3min.) a
výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu, unikátní
povrchové napětí a extra silou při rozpouštění je
ideální univerzální odmašťovač/odstraňovač.
Přímá náhrada nebezpečného acetonu a dalších
ředidel.
Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a
živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky,
lepidla, inkousty, barvy, tmely a těžce odstranitelné
nečistoty (zbytky nevytvrdlých lepidel, tmelů, barev
a laků) před další povrchovou úpravou.

IMPASOL ORANGE je rychlá odmašťovací a
odstraňovací kapalina pro průmysl a strojírenství.
IMPASOL ORANGE je spojení dvou vynikajících
o d m a šť u j íc í ch ka p a lin v je d e n n a p r o st o
unikátní RYCHLÝ BEZPEČNÝ ODMAŠŤOVAČ.
Jeho výhoda je v mikroemulzním obsahu
přírodních terpenů (směs vysoce aktivních
mikro-emulzních prvotřídních citrusových olejů),
kteří výborně odstraňují emulzní oleje a konzervace.
SILNÁ KAPALINA “SPECIÁLNĚ PRO
PŘÍPRAVU POVRCHU PŘED DALŠÍ APLIKACÍ”
Dále odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná
a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje
a vo s k y, le p id la , i n ko u st y, b a r vy, t m e l y,
pryskyřice
a
těžce
odstranitelné
nečistoty před další povrchovou úpravou.

IMPASOL SAFETY

Rychlý bezpečný
odmašťovač

IMPASOL ORANGE
Emulzní odmašťovač pro
barvené a citlivé povrchy

Není CMR
Odpar 7-9min
KB index 50
Balení: 30 a 200l

Silná kapalina speciálně pro přípravu povrchu před
další aplikací. Odstraňuje znečištění, barvy, oleje,
maziva, silikony, pryskyřice a lepidla nahrazuje
perchlor, benzíny, acetony a ředidla. Rychlá
odmašťovací a odstraňovací kapalina pro průmysl
a strojírenství.
IMPASOL SAFETY je specificky vyvinutý jako
RYCHLÝ BEZPEČNÝ ODMAŠŤOVAČ, nejbezpečnější
z řady IMPASOL.

Není CMR

Odpar 6-7min
KB index 120
Balení: 30 a 200l

Nahrazuje nebezpečná, dráždivá, toxická a
karcinogenní ředidla a odmašťovače. Odstraňuje a
odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva,
oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty,
barvy, tmely, pryskyřice a těžce odstranitelné
nečistoty před další povrchovou úpravou.
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IMPASOL ODORLESS – Odmašťovače bez zápachu
Speciální řada bez zápachových odmašťovačů do uzavřených, nevětraných a prostor
bez odsávání, a tam, kde zápach je nepřípustný. Ideální pro potravinářský, zdravotnický,
zemědělský, textilní průmysl.

IMPASOL
ODORLESS 15

Silný BEZZÁPACHOVÝ
odmašťovač s rychlým
odpařováním

Odpar 15min
KB index 45
Balení: 30 a 200l

IMPASOL ODORLESS 15 je absolutně čistý
odmašťovač bez zápachu použitelný ve všech
odvětvích
potravinářského,
zdravotního,
zemědělského, textilního průmyslu, kde je potřeba
extra rychle odmašťovat s ohledem na ZÁPACH.
Velmi stabilní silný antikorozivní odmašťovač s
extra nízkým povrchovým napětím pro čištění
dutých míst.
Rychlé odpařováním (15min.) a výrazné zlepšení
přilnavosti k povrchu, unikátní povrchové napětí a
velkou silou při rozpouštění je ideální univerzální
odmašťovač.
Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a
živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky,
lepidla, inkousty, barvy, tmely a silikonové oleje a
maziva před další povrchovou úpravou.

Není CMR

IMPASOL ODORLESS 27 je absolutně čistý
odmašťovač bez zápachu použitelný ve všech
odvětvích
potravinářského,
zdravotního,
zemědělského, textilního průmyslu, kde je
potřeba důkladně odmašťovat s ohledem na
ZÁPACH. Velmi stabilní silný antikorozivní
odmašťovač s extra nízkým povrchovým napětím
pro čištění dutých míst.
Optimální odpařováním (27min.) a výrazné zlepšení
přilnavosti k povrchu, unikátní povrchové napětí a
velkou silou při rozpouštění je ideální pomalý
univerzální odmašťovač pro velké plochy.
Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a
živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky,
lepidla, inkousty, barvy, tmely a silikonové oleje a
maziva před další povrchovou úpravou.

IMPASOL
ODORLESS 27

Silný BEZZÁPACHOVÝ
odmašťovač
ultra
sound
40°C

Není CMR

Odpar 27min
KB index 45
Balení: 30 a 200l
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IMPASOL – Odmašťovače řada HCA
IMPASOL® řada HCA NEMÁ ŽÁDNÝ SYMBOL!!!

ŽÁDNÉ OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Řada IMPASOL® HCA vznikla z myšlenky nahradit technický benzín při odmašťování v průmyslu
při zachování stejného účinku a všech ostatních parametrů, čistým a ekologickým přípravkem,
s vyloučením škodlivých účinků technického benzínu na životní prostředí a lidské zdraví. Měli
jsme zájem vyvinout produkt, který nemá negativní vlastnosti, jako je vysoká hořlavost,
možnost vzniku výbušného prostředí, toxicita, vysoké emise VOC a celá řada rizik ohrožující
zdraví lidí, kteří s ním přicházejí do styku. Nesmíme zapomenout ani na vysoké riziko při
přepravě a jeho skladování.
Požadavek, z oblasti průmyslu, byl nahradit technický benzín a aceton
přípravkem, který odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje
(včetně konzervačních), vosky a těžce odstranitelné nečistoty před další
povrchovou úpravou.
Při shrnutí všech těchto požadavků jsme vyvinuli nový výrobek IMPASOL HCA. Provozní
zkoušky ve většině případů prokázaly jeho okamžitou zaměnitelnost s technickým benzínem
při výše popsaném postupu použití. Vývojem jsme vyrobili další IMPASOL® HCA RAPID
s rychlejším odparem a IMPASOL® HCA-C odmašťovač s pasivačním účinkem speciálně před
barvením a lakováním kovových povrchů.

Jako poslední jsme vyrobili na žádost elektronického, plastického, optického
průmyslu a pro finální čištění IMPASOL® HCA IPA.

IMPASOL HCA

Absoluťně bezpečný
odmašťovač
ultra
sound
60°C

Není CMR

Bezezbytkový odmašťovač s extra vysokou
odmašťovací silou, s optimálním odpařováním
(10-15min./ 25°C) a výrazným zlepšením přilnavosti
k povrchu, unikátní povrchové napětí
Je ideální k efektivnímu a ekonomickému
odmašťování široké palety nečistot s možností
naředění vodou pro ruční, nízkotlakové aplikace
nebo k přisávání do vysokotlakých mycích strojů

Odpar 10 -15min

KB Index 125
Balení: 20 a 200l

IMPASOL – Odmašťovače řada HCA

HCA RAPID
Bezpečný
odmašťovač

a

rychlý
ultra
sound

Odpar 6 - 9min
KB Index 110
Balení: 20 a 200l

40°C

Není CMR

Nahrazuje hořlavé a narkotické alkoholy a líh.
Speciálně pro barvené, skleněné a plastové
povrchy i na citlivé plasty.
Čistí otisky rukou – nedělá šmouhy.
Bezezbytkový odmašťovač pro ruční aplikace
s vysokou odmašťovací silou, s optimálním
odpařováním (3-5min.). Účinný i při nízkých
teplotách (na rozdíl od vodných roztoků).
Nahrazuje líh, alkoholy, detergenty a benzíny
je ideální k efektivnímu a ekonomickému
odmašťování široké palety nečistot s možností
naředění vodou. IMPASOL® HCA IPA skvěle
funguje v ultrazvukové myčce do teploty 40°C
při frekvencích 25 nebo 40kHz. Výrazně
zkracuje dobu odstraňování a odmašťování.

IMPASOL HCA-C

Odmašťující, odrezující
a fosfátovací kapalina

Balení: 20 a 200l

Není CMR

Bezezbytkový odmašťovač s velky
vysokou odmašťovací silou, s RYCHLÝM
odpařováním a výrazným zlepšením
přilnavosti k povrchu, unikátní povrchové
napětí.
Odstraňuje
a
odmašťuje
minerální,
rostlinná a živočišná maziva, oleje,
konzervační
oleje
a
vosky,
nepolymerizovaná lepidla, inkousty, barvy,
tmely a těžce odstranitelné nečistoty před
další povrchovou úpravou.

HCA IPA
Náhrada za alkoholy a
líh
ultra
sound
40°C

Odpar 3-5min
KB Index 55
Balení: 20 a 200l

Není CMR

„SPECIÁLNĚ PRO přípravu povrchu před

další aplikací“. Odmašťuje a zároveň pasivuje
zkorodované povrchy. Chemicky zastaví
korozi a chrání před ní výrazně prodlužuje
životnost barev. Upravuje čerstvě pozinkované
povrchy pro okamžité nanášení barev bez
primeru.
Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a
živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a
vosky a těžce odstranitelné nečistoty před
další povrchovou úpravou.
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IMPASOL SOLVENT - Solventy

Odstraňovače, ředidla, rozpouštědla a čističe
Řady IMPASOL® SOLVENT jsou vyvinuté pro rychlé a vysoce účinné odstranění všech typů
barev, laků a povlaků, účinnost je výrazně rozšířena o širokou škálu pryskyřic. Jsou ideální k
vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale také na
dvousložkové systémy, kompozitní systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na
systémy s UV
polymerizací.
Speciálně vyvinuté k odstranění široké řady pryskyřic (akrylové, vinylové, epoxidové, esterové,
polyuretanové, polyesterové, kompozitní pryskyřice, atd.). Dále pak vinylů, aminoplastů,
acrylic. plastů a lepidel, polyesterů, fenolů, PU pěn a lepidel, jedno-dvou-třísložkových
epoxidových pryskyřic, jedno a dvousložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde
výrazně zlepšuje ekonomické, pracovní a bezpečnostní podmínky.
Odpařování

Rozpouštěcí
síla

Bod
vzplanutí

SOLVENT S 20

3 min

++++

25°C

Aceton, ketony a aromáty

SOLVENT S 25

15 min

+++

40°C

Aceton, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty

SOLVENT S 30

5 min

++

35°C

Aceton, alkoholy, benzíny, xyleny, MEK a líhy

SOLVENT S 60

60 min

++++

60°C

Dichlormetan, ketony, acetony a aromáty

SOLVENT S 70

8-10 min

++++

42°C

Dichlormetan, ketony, acetony a aromáty

SOLVENT S 80

150 min

+++

74°C

Dichlormetan, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty

SOLVENT S 90

6 hodin

+++++

50°C

Dichlormetan, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty

SOLVENT
S 95GEL

6 hodin

+++++

50°C

Dichlormetan, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty

SOLVENT SR

10 min

+++

25°C

Aceton, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty

PRODUKT

S20
Silnější a bezpečnější
náhrada za aceton

Není CMR

Balení: 30 a 200l

Nahrazuje

IMPASOL SOLVENT S20 je specificky vyvinutý jako
okamžitá náhrada acetonu k odstranění barev, laků,
inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Výrazně
zlepšuje bezpečnostní podmínky. Je ideální na
univerzální odstraňování pryskyřic na jakékoli bázi
a výrobků z ní (barvy, inkousty, lepidla a výrobky).
Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké
palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem
vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s
UV polymerizací před koncem polymerizace. Čistí
před koncem POLYMERIZACE většinu inkoustů,
barev, laků, pryskyřic a lepidel. Jeho používáním
se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým
ředidlům.
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IMPASOL SOLVENT - Solventy
IMPASOL SOLVENT S25 je specificky vyvinutý
jako rychlé odmašťovací ředidlo barev, laků,
polymerů a lepidel. Nahrazuje nebezpečná a
karcinogenní ředidla. Odstraňuje barvy na bázi
“glycerophatalic”, polyuretanu, uretal-alkydů,
produkty na bázi polyesterů, vinylů. Dále
velice dobře odstraňuje pryskyřice v barvách,
lacích a lepidlech ( včetně lepidel z pásek). Jeho
rozpouštěcí síla odstraňuje i pigmenty velké škály
barev. Umožňuje rychlé změny barev bez
zbytkového spektra. Ideální pro čistící aplikace
míchačů, robotů a pistolí od barev, inkoustů a
lepidel. Vynikající rozpouštědlo pro pryskyřice
použité v barvách, inkoustech a lepidlech.
JE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ. Výrazně
zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a
chrání životní prostředí. Jeho používáním se
vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým
ředidlům.

Odstraňovač
celulózových barev,
laků a lepidel
Není CMR
Balení: 30 a 200l

S60

Nehořlavé rozpouštědlo
pro výplach systémů
ultra
sound
40°C

Není CMR

Speciálně pro PU,
epoxi a pryskyřice

Není CMR
Balení: 30 a 200l

IMPASOL SOLVENT S30 je specificky vyvinuté extra
rychlé odmašťovací ředidlo “speciálně pro celulózu”.
Nahrazuje ředidla na bázi XYLENU a směsí MEK.
Specificky vyvinutý pro odstranění nečistot a ředění od
celulózy a výrobků z ní (barvy, inkousty, lepidla). Je
velice účinný na vodou ředitelné systémy, PVA,
hydroxalkylových a karboxyalkylových celulózách,
celulozových acetátech a nitrocelulózách. Rychlý odpar
5min.

S30

Balení: 30 a 200l

S25

Používá se i jako odmašťovadlo povrchů s
optimálním odpařováním a výrazným zlepšením
přilnavosti povrchu. Vysoce efektivní a ekonomické
odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových
systémů, teplem vytvrzených systémů PVA.

IMPASOL SOLVENT S 60 je specificky vyvinutý
jako okamžitá náhrada k odstranění barev, laků,
inkoustů a lepidel na bázi pryskyřice a polyuretanu
používaných ve výrobě míchacích, dávkovacích
systémů a tanků. Výrazně zlepšuje bezpečnostní
podmínky. Zřetelně redukuje odpad. Vynikající
slévání nečistot v sběrných mělkých nádržích.
Přizpůsobený pro čištění postřikovacím nebo
proplachovacím čisticím strojem.
• pomalý odpar 59 min.
Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic a
polyuretanů na jakékoli bázi a výrobků z ní (barvy,
inkousty, lepidla).
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IMPASOL SOLVENT
Nahrazuje Technický benzín, Ketony, Aceton a
další rozpouštědla na bázi aromátů. IMPASOL
SOLVENT S 70 je specificky vyvinutý k
odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel
používaných ve výrobě. Výrazně zlepšuje
bezpečnostní podmínky.
Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic
na jakékoli bázi a výrobků z ní (barvy, inkousty,
lepidla).
Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování
široké palety nátěrů, jednosložkových systémů,
teplem vytvrditelných systémů a dokonce i
systémů s UV polymerizací před koncem
polymerizace. Čistí před koncem polymerizace
většinu inkoustů, barev, laků,
pryskyřic a lepidel. Jeho používáním se vyhnete
jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

S80
Absolutně bezpečný
odstraňovač barev,
laků a lepidel
ultra
sound
60°C

Není CMR
Balení: 30 a 200l

S70

Rychlé, silné univerzální
rozpouštědlo barev a laků
Balení: 30 a 200l

Není CMR

IMPASOL SOLVENT S80 odstraňuje ne sesítěné
polymery, barvy, laky, inkousty a lepidla
používaných ve výrobě. Umožňuje eliminaci
zbytkových stop na šroubech z polymerů při
průtlačném lisování, ale také na formách, strojích
nebo jejich částech. Unikátní rozpouštědlo
kontaktních lepidel a epoxi sesítěných pod UV.
Čistí a odstraňuje před koncem polymerizace
většinu barev, laků, inkoustů, pryskyřic a lepidel.
Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic
na jakékoli bázi a výrobků z ní (barvy, inkousty,
lepidla). Efektivní a ekonomické odstraňování
široké palety nátěrů, teplem vytvrditelných
systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací
před zesítěním. Výrazně zlepšuje bezpečnostní
podmínky.

IMPASOL SOLVENT - Solventy

S90

Extra silný univerzální
odstraňovač
ultra
sound

Nejsilnější odstraňovač, náhrada za dichlormetan a
výrobků z něho, speciálně k odstranění široké škály
pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů,
jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic,
jedno a dvousložkových polyuretanů, PU pěn,
práškových barev a dalších speciálních povlaků
používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje
ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní
(velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.

40°C

Balení: 5, 30 a 200l
IMPASOL® SOLVENT S95 GEL je gelová VERZE
S 90, pro extrémní odstranění všech typů barev,
laků a inkoustů, účinnost rozšířena o pryskyřice.
Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému
odstraňování široké palety nátěrů, ale také na
dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné
systémy a dokonce i na systémy s UV polymerizací!
Tento produkt umožňuje snížit používané množství
až o 40% oproti obvyklým přípravkům.

S95 GEL

Extra silný univerzální
gelový odstraňovač

IMPASOL® SOLVENT S95 GEL se nechá
opláchnout vodou pod nízkým tlakem a tím velice
snižuje ekonomické náklady a rychlost odpaření.
Balení: 5, 20 a 200l

SR
Odstraňovač PU, epoxi
barev, laků a lepidel
Recyklovatelný

Není CMR
Balení: 30 a 200l

Speciálně
pro
polyuretanové,
uretanové,
polyesterové a vinylové pryskyřice, produkt
nepřijímá do sebe barviva z pryskyřic, je
několikanásobně použitelný díky samočistící
vlastnosti
IMPASOL SOLVENT SR je specificky vyvinutý jako
PŘÍMÁ NÁHRADA za KETON, DICHLORMETAN,
ACETATY a AROMATICKÉ látky pro odstranění a
rozpouštění inkoustů. Velmi nízký zápach.
IMPASOL SOLVENT SR se velmi rychle odpařuje
a tím se vyvarujeme zpomalení prací při
opětovném zavedení do provozu. Zřetelně
redukuje odpad. Vynikající slévání nečistot v
sběrných mělkých nádržích. Přizpůsobený pro
čištění postřikovacím nebo proplachovacím
čisticím strojem.
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4

IMPASOL STRIPPER

Řada IMPASOL® STRIPPER jsou nově vyvinuté produkty nahrazující karcinogenní produkty
na bázi dichlormetanu (metylenchloridu) a NMP. Jsou určené pro rychlé a vysoce účinné
odstranění všech typů barev, laků a povlaků, účinnost je výrazně rozšířena o širokou škálu
pryskyřic a polymerů. Jsou ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké
palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, kompozitní systémy, teplem vytvrditelné
systémy a dokonce i na systémy s UV polymerizací !!!
Speciálně vyvinuté k odstranění široké řady pryskyřic (alkydové, akrylové, vinylové, epoxidové,
polyuretanové, polyesterové, kompozitní pryskyřice, atd.). Dále pak vinylů, aminoplastů, acrylic.
plastů a lepidel, polyesterů, fenolů, PU pěn a lepidel, jedno-dvou-tří složkových epoxidových
pryskyřic, jedno a dvousložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje
ekonomické, pracovní a bezpečnostní podmínky.
Výrazně zlepšují ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a
bezpečnostní podmínky. Mají mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních
odlakovačů, díky své smáčivosti, své optimální rychlosti odpařování a svojí snadnou aplikací
bez nebezpečných faktorů.
Bod vzplanutí

Rozpouštěcí síla

STRIPPER 100

41°C

+++++

STRIPPER 200

23°C

+++

STRIPPER 300

32°C

++++

STRIPPER 400

30°C

+++

Dichlormetan, chlorovaná ředidla, acetony a aromáty

STRIPPER 500

61°C

+++

Toluen, ředidla, acetony, benzíny, xyleny, MEK

PRODUKT

STRIPPER 100
Nejsilnější stripper

ultra
sound
40°C

Balení: 5, 30 a 200l

Nahrazuje
Dichlormetan, chlorovaná ředidla, ketony a aromáty
Dichlormetan, ketony, acetony a aromáty
Dichlormetan , aceton, alkoholy, benzíny, xyleny, MEK a líhy

Nejsilnější odstraňovač, speciálně k odstranění
široké
škály
pryskyřic
(speciálně
pro
polyuretanové,
uretanové,
polyesterové,
epoxidové a vinylové pryskyřice), alkydů,
aminoplastů,
polyesterů,
jedno
a
dvousložkových epoxidových pryskyřic, jedno a
dvousložkových
polyuretanů,
PU
pěn,
práškových barev a dalších speciálních povlaků
Čistí zpolymerizované produkty z dávkovacích,
směšovacích a výrobních zařízení, ideální pro
vyplachování systémů nebo zásobníků, ideální
pro aplikaci máčením.
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IMPASOL STRIPPER
Bezpečný
univerzální
odstraňovač
k
odstranění, čištění a ředění široké škály
barev, laků, pryskyřic a lepidel na bázi
epoxidů, akrylů, alkydů, uretan alkydů a
polyesterů.
Speciálně
k
odstranění
akrylových,
alkydových, alkyd-uretanových, vinylových,
polyesterových jedno a dvousložkových barev
používaných v průmyslu, kde výrazně
zlepšuje
ekonomické
(nízké
ztráty
odpařováním), pracovní (velmi snadná
aplikace) a hlavně bezpečnostní podmínky. Je
ideální k efektivnímu a ekonomickému
odstraňování široké palety nátěrů včetně
GRAFFITI, ale také na asfaltové emulze!

STRIPPER 300
Silný a ekonomický
stripper

Balení: 5, 30 a 200l

STRIPPER 200

Bezpečný stripper

Balení: 5, 30 a 200l

Silný odstraňovač k odstranění, čištění a
ředění široké škály barev, laků, pryskyřic,
polymerů a lepidel na bázi epoxidů, PU
epoxidů, uretan alkydů a polyesterů. Speciálně
k odstranění epoxidových pryskyřic, epoxiuretanů, polyesterů, fenolů, jednosložkových
polyuretanů používaných v průmyslu, kde
výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty
odpařováním), pracovní (velmi snadná
aplikace) a bezpečnostní podmínky.
Má mnohem větší zakrývací schopnost než
většina tradičních odlakovačů, díky své
SMÁČIVOSTI a penetračním účinkům, své
optimální rychlosti odpařování a svojí snadnou
aplikací bez nebezpečných faktorů. Jejím
používáním
se
vyhnete
jedovatým,
karcinogenním a extrémně hořlavým ředidlům.

IMPASOL STRIPPER

STRIPPER 400
Rychlý stripper

Balení: 5, 30 a 200l

Silný NEHOŘLAVÝ a BEZPEČNÝ stripper
k odstranění a čištění široké škály barev, laků,
pryskyřic, polymerů a i lepidel na bázi
epoxidů, PU, uretan alkydů a polyesterů.
Speciálně
k
odstranění
epoxidových
pryskyřic, epoxi-uretanů, polyesterů, fenolů,
jednosložkových polyuretanů používaných v
průmyslu, kde výrazně zlepšuje ekonomické
(nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi
snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.
Má mnohem větší zakrývací schopnost než
většina tradičních odlakovačů, díky své
SMÁČIVOSTI a penetračním účinkům, své
optimální rychlosti odpařování a svojí
snadnou aplikací bez nebezpečných faktorů.
Ideální pro máčení, strojové aplikace a
ultrazvukové čištění.

IMPASOL STRIPPER 400 je RYCHLÝ odstraňovač
barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě.
Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky. Je
ideální na univerzální odstraňování pryskyřic na
jakékoli bázi a výrobků z ní (barvy, inkousty, lepidla
a výrobky).
Speciálně k odstranění alkydových,vinilových a
uretanových pryskyřic, epoxi-uretanů, polyesterů,
fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových
pryskyřic,
jednosložkových
polyuretanů
používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje
ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní
(velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.

STRIPPER 500
Absolutně bezpečný
odstraňovač barev a
laků
ultra

sound

40°C

Není CMR
Balení: 5, 30 a 200l

IMPASOL BIO

IMPASOL BIO E

Emulzní biotechnologický
odmašťovač
ultra
sound
60°C
Balení: 20 a 200l

Je to emulzivní čistící a odmašťovací kapalina, která
byla vyvinuta pro bezpečné a ekonomické čištění
povrchu kovů, kde unikátně odstraňuje bitumen,
živice, inkousty, oleje, maziva a tuky. Další použití
je při odstraňování zbytků nevytvrdlých lepidel,
tmelů a zbytků spalování ropných produktů (dehet).
Funguje
jako
náhrada
hydrokarbonových
rozpouštědel nebo jakýchkoliv rozpouštědel na
ropné bázi.
Splňuje nejpřísnější pracovní (ochrana zdraví,
nehořlavý, netoxický, použitelný v uzavřených a
nevětraných prostorách) a enviromentální (100%
biologicky odbouratelný dle OECD 301 B a 302)
požadavky za ekonomicky velmi výhodných
podmínek. Je slučitelný se všemi materiály jako
jsou kovy, barvy, plasty, elastomery a gumy, beton,
dlažba a jiné materiály.

Emulzivní čistící a odmašťovací kapalina, která
byla vyvinuta pro vysokotlaké bezpečné a
ekonomické čištění povrchu kovů, kde unikátně
odstraňuje bitumen, živice, inkousty, oleje, maziva
a tuky. Další použití je při odstraňování zbytků
nevytvrdlých lepidel, tmelů a zbytků spalování
ropných produktů (dehet). Funguje jako náhrada
rozpouštědel na ropné bázi. Splňuje nejpřísnější
pracovní (ochrana zdraví, nehořlavý, netoxický,
použitelný v uzavřených a nevětraných prostorách)
a enviromentální (100% biologicky odbouratelný
dle OECD 301 B a 302) požadavky za ekonomicky
velmi výhodných podmínek. Nejširší využití je
aplikace tam, kde by mohlo dojít k úniku
odmašťovadla do životního prostředí. Je slučitelný
se všemi materiály jako jsou kovy, barvy, plasty,
elastomery a gumy, beton, dlažba a jiné materiály.

BIO SOLVENT
BIO odstraňovač
barev, laků a lepidel
ultra
sound
60°C

BIO SP

Emulzní biotechnologický
odmašťovač pro
vysokotlaké čištění
ultra
sound
60°C
Balení: 20 a 200l

Je specificky vyvinutý pro odstranění všech typů
barev, laků a inkoustů, účinnost je rozšířena o
pryskyřice, polyuretany a polymery. Je ideální k
vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování
široké palety nátěrů, ale také polymerových
systémů, polyuretanových tlakových systémů.
Extra silný na odstraňování veškerých nečistot,
které
nelze
odstranit
ostatními
BIO
produkty.NEVYPAŘUJE ani NEVYSUŠUJE, i při
dlouhém kontaktu NEZTRÁCÍ na své účinnosti a
schopnosti odstraňovat staré hrubé vrstvy, či
působit na velkou plochu povrchu už při jedné
aplikaci. Ideální pro otevřené mycí systémy a vany.

Balení: 20 a 200l
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Výrobca:

HF SERVIS s.r.o., Česká republika

Dovozca:

Websell.s.r.o.
93032 Macov, Slovensko
Tel.: 0911 558848

www.impasol.sk

Váš odborný prodejce:

