


IMPASOL®  
Řada IMPASOL® jsou nově vyvinuté produkty nahrazující karcino-

genní 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 ekonomic-

ké, 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 odouratelné. 
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IMPASOL 2 
Výkonné čistící rozpouštědlo 

IMPASOL 2 je směs extrémně rychlých aktivních rozpouštědel a povrchově 

aktivních činidel, určených k efektivnímu řešení odstranění mastnoty, oleje, 

tuků, starých maziv (včetně zkarbonizovaných maziv) a dehtu z mnoha   

materiálů za studena. IMPASOL 2 se používá tam, kde je zapotřebí co   

nejrychlejší odpaření kapaliny z povrchu do sucha. Rozpouští všechny   

formy oleje, starých maziv, mastnoty z motorů, strojních zařízení a soustav 

podvozků. Jemně a účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z ocele, litiny, 

barevných kovů, plastů, barevných a lakovaných povrchů. Je ideální jako 

odmašťovač před další povrchovou úpravou (barvení, galvanizace, černění, 

atd.). 

IMPASOL 6 
Nehořlavé a bezpečné výkonné čistící rozpouštědlo 

IMPASOL 6 je směs vysoce aktivních rozpouštědel a povrchově aktivních  

činidel. Zabezpečuje delší ochranu proti korozi. Je určená k efektivnímu  

řešení na odstranění mastnoty, oleje, tuků, starých maziv (včetně zkarboni-

zovaných maziv) a dehtu z mnoha materiálů za studena (ideální pro       

otevřené vany). Má pomalejší odpaření, a tím déle chrání povrch             

vytvořeným ochranným filmem na očištěných plochách před korozí vodu 

odpuzujícím povrchem. 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. Nepoškozuje 

barvy, plasty a gumu. 



 

 
 
 

IMPASOL FAST 
Extra rychlý odmašťovač a odstraňovač barev, lepidel a extrémních   

nečistot  

Přímá náhrada za aceton 

IMPASOL® FAST je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s 

RYCHLÝM odpařováním (2-3min.) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu 

(unikátní povrchové napětí). Odstraňuje nečistoty 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® FAST řeší toxikolo-

gické a enviromentální problémy. Náhrada za odmašťovače jako je aceton, líh 

(isopropylalkohol), benzíny a ředidla. IMPASOL® FAST je velmi dobře biologic-

ky odbouratelný. 

IMPASOL SAFETY 
Rychlý a bezpečný odmašťovač  

„SPECIÁLNĚ PRO PŘÍPRAVU POVRCHU PŘED DALŠÍ APLIKACÍ“ 

IMPASOL® SAFETY  má rychlé odpařování, je dostatečně silný 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. Odstraňuje znečištění, barvy, oleje, 

maziva, silikony, pryskyřice a lepidla. Nahrazuje perchlor, benzíny, acetony a 

ředidla.  

IMPASOL ULTRA 
Extra silný odmašťovač  

„SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ PRO NEJVĚTŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ“ 

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. 

IMPASOL ORANGE 
Bezpečný mikroemulzní odmašťovač i pro citlivé plasty a barvy 

Příjemná citrusová vůně 

IMPASOL® Orange je spojení dvou vynikajících odmašťujících kapalin v jeden 

unikátní mikroemulzní odmašťovač s obsahem přírodních terpenů (směs     

vysoce aktivních mikroemulzních prvotřídních citrusových olejů), který výborně 

odstraňuje emulzní oleje a konzervace. Dále odstraňuje a odmašťuje minerál-

ní, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla,    

inkousty, barvy, tmely, pryskyřice a těžce odstranitelné nečistoty před další 

povrchovou úpravou. Speciálně k odstranění nečistot ve výrobě s optimálním 

odpařováním (7-9 minut) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu. Vhodný 

jako náhrada technického benzínu, ředidel, nebezpečných a chlorovaných  

rozpouštědel. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky. 

 

 

HF SERVIS s.r.o.               
Plešnice  25 

Město Touškov 

PSČ: 330 33    

Tel. : 377 279 254 

Fax.: 377 279 260 
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www.hfservis.cz 
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