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IMPASOL® S 1960 PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ
EXTRA SILNÝ

BEZEZBYTKOVÝ ODMAŠŤOVAČ 

IDEÁLNÍ PŘED LEPENÍM

Rychle odstraňuje mastnoty a nečistoty
Vysoká rychlost odpařování
Slučitelný s většinou plastů 

S 1960 okamžitě vyhoví požadavkům uživatele na použití za studena : 
- tam, kde je potřeba extrémně silného odmašťovače 
- tam, kde je třeba rychlého BEZEZBYTKOVÉHO odpaření
- tam, kde je třeba silného prostředku ke kovům s zkarbonizovaným znečištěním
- tam, kde je třeba RYCHLÉHO SILNÉHO prostředku jako úpravu povrchu přel lepením, 
     separováním, barvením, aplikací maziv kde výrazně zvýší účinek 
- tam, kde potřebujeme 100% odstranit mastnotu a olej i silikon

S 1960 je speciální průmyslový čistič strojních zařízení, který rozpouští mastnotu i 
zapečenou a smývá olej. Potom se rychle a bezezbytku odpaří. Tím je vhodný na všechny 
aplikace, kde jsou maziva a oleje a není možné použít agresivní zbytkové odmašťovače. 
S 1960 je velice silný a může poškodit určité citlivé povrchy, jako jsou měkké plasty a povrchově 
zušlechtěné materiály.

S 1960 je určen na čištění strojních zařízení a dílů, před příprava povrchu při dalším 
zpacování nebo dalších aplikací (lepení, atd.).  Speciální čistič je určen pro závěrečné 
upravení povrchu před lepením silikonových profilů, kovů, skla. Dosahuje vynikajících 
výsledků při odmašťování a značně zvyšuje pevnost lepidel a tmelů.
Dokonale odmašťuje povrchy pouhým nastříkáním jako jsou mastnoty, oleje, nečistoty , 
brzdové kapaliny, zbytky olejů a prach z obložení, bubnů  a kotoučů, stará zkarbonizovaná 
maziva, silikonová maziva i oleje.  

VÝHODY : 

• EXTRÉMNĚ SILNÝ
• ABSOLUTNĚ BEZEZBYTKOVÝ
• Snadná aplikace 
• Unikátní rychlost
• Vysoká účinnost 
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IMPASOL® S 1960 PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ

TYPICKÁ  CHARAKTERISTICKA  ČISTIČE S 1960
Chemická báze           : směs rozpouštědel a pohonných látek
Obsah pevných látek   : N/A
Viskozita                    : nízká
Barva                         : bezbarvá tekutina
Zápach                       : charakteristický / organický
Bod vzplanutí              : - 20°C
Čistič                         : suchý hadřík
Vznětlivost                 : extrémně vznětlivý
Hustota                      : 0.79
Rozpustnost ve vodě   : nemísitelný
Skladovatelnost          : 6 a více měsíců při správných skladovacích podmínkách

BALENÍ
500 ml sprej a také v 5, 200 l .

SKLADOVÁNÍ
Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení. Zabraňte teplotám nad 50°C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento produkt je klasifikován jako extrémně hořlavý. Před použitím čtěte 
bezpečnostní listy.

Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.
Dodává   : HF MARKET s.r.o., Plešnice 25 

             Tel.: 377 279 254-55
             Fax. 377 279 260
                 E-mail: hfmarket@hfmarket.cz
                            www.hfmarket.cz

http://www.hfmarket.cz/
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