®

IMPASOL FAST
ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ BAREV,
LEPIDEL A EXTRÉMNÍCH NEČISTOT
ZA STUDENA
SPECIÁLNĚ PRO PŘÍPRAVU POVRCHU
PŘED DALŠÍ APLIKACÍ
IMPASOL® FAST je specificky vyvinutý jako okamžitá náhrada

acetonu k odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel používaných
ve výrobě. 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. Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké
palety pryskyřic na jakékoli bázi (nátěrů, jednosložkových
systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s
UV polymerizací před koncem polymerizace). Výrazně zlepšuje
bezpečnostní podmínky.

Extrémně odstraňovací síla
Extra rychlé odpařování
Bezpečná náhrada za ACETON

HF MARKET s.r.o.
Plešnice 25
Město Touškov
PSČ: 330 33
Tel. : 377 279 254-55

Je velice účinný na širokou paletu produktů, velmi
rychle a bezpečně čistí
Antikorozivní
Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a
toxických látek

Fax.: 377 279 260
hfmarket@hfmarket.cz
technik@hfmarket.cz

www.hfmarket.cz

Ţádné nebezpečí pro uţivatele produktu a ţivotní
prostředí
100% biologicky odbouratelný

Strojírenství
Odmašťování a čištění povrchů před další povrchovou úpravou
(barvení, lakování, smaltování, potahování plastem, atd.)
Výborné rozpouštědlo olejů, maziv (dokonce ANTISEIZŮ a
silikonů), konzervačních olejů a vosků

Plastikářský průmysl
Bezezbytkové čištění a odmašťování forem od konzervačních olejů a
vosků

Příprava povrchu před barvením, lepením a před aplikací maziv
Zaručuje bezezbytkové vyčištění povrchu před dalším zpracováním
Výrazně zvyšuje adhezi povrchu
Může být používán pro přípravu povrchů z kovů, plastů, kompozitů a
elastomerů

Srovnávací tabulka
Rozpouštěcí
síla

Zápach

Bod
vzplanutí

Škodlivost

2 min

++++

Nízký

25°C

Nemá ţádný symbol

ACETON

3 min

+++

Extra
vysoký

- 18°C

R 11, 36, 66, 67

MEK

1 min 20

++

Vysoký

9°C

R 11, 36, 66, 67

+

Vysoký

13°C

Škodlivý pro inhalace
R 11, R 36

Ředidlo
IMPASOL
FAST

Odpařování

ISOPROPYL
4 min
ALKOHOL
TOLUEN

4 min

+++

Vysoký

4°C

Karcinogenní R 40,
REACH

XYLEN

10 min

++

Vysoký

27°C

Škodlivý pro inhalace
R 10, R20/21, R38
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Odmašťování a čištění povrchů před další aplikací
Rychlé odstraňování barev a laků v tiskařském průmyslu
Vyplachování a čištění systémů, pump, stříkacích pistolí a hlav ( i na
tvorbu PU pěn )
Vyplachování a čištění systémů, aplikátorů a dílů od nánosů
polyesterových pryskyřic, gelů, laků a barev.
Vyplachování zásobníků inkoustů v ofsetovém tisku a flexografii.
Čištění štětců, válečků, nářadí, aplikátorů a náčiní od polyesterových
pryskyřic a nezpolymerizovaných barev.
Máčení, stříkání a čištění nerezových válců – odstraňování povlaků
nátěrů a lepidel, hlubotisku.
Čištění sítotisku na skle, plastech, kovech, textilu.
Mytí nádrží, tanků, mixovacích a dávkovacích zařízení pryskyřic.
Čištění stříkáním a kartáčováním výrobních tanků a mixérů.

