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     Firma HF market a následně námi založená firma HF servis se problematikou  
odmašťování zabývají již více než 10 let. Odmašťovací přípravky jsou nedílnou  
součástí komplexní nabídky produktů našich firem pro údržbu, renovaci a  
výrobu strojů a strojních zařízení. 
 
     Novela zákona 355/2002 sb. (sbírka zák. 509/2005) zpřísňuje oblast ochrany  
ovzduší a staví provozovatele zdrojů emisí do pozice, kdy musí tuto situaci řešit. Standardní 
řešení je instalace některého z odlučovacích zařízení na bázi absorpčního systému, 
katalytického spalování, atd. Tyto systémy jsou již poměrně účinné a vyhovují 
stávající legislativě. Jejich nevýhodou jsou vysoké investiční náklady spojené  
s nezanedbatelnou položkou provozních nákladů. 
 
     Investice do tohoto zařízení je pochopitelně spojena s celkovou rekonstrukcí 
stávajícího provozu včetně stavebních úprav. Z velmi zjednodušeného popisu je 
vidno, že toto řešení je velice finančně náročné, po dobu výstavby je omezen  
nebo zcela zastaven provoz zařízení, a je třeba zajistit údržbu a servis  
odlučovacího zařízení. 
 
     ŘEŠENÍ:  
Dlouholeté zkušenosti naší firmy a nové trendy ve výrobě  
odmašťovacích prostředků nabízejí naprosto jednoduché a elegantní řešení.  
Tímto řešením je používání odmašťovačů bez VOC. Co je produkt bez VOC řeší  
novela zákona 86/20002 Sb. ( § 2 odst. 1 písmeno N)  
 
     Toto řešení umožňuje využití stávajícího technologického zařízení bez  
stavebních úprav a celkové rekonstrukce. Odpadá velká finanční zátěž na  
pořízení některého z odlučovacích systémů a jeho následnou údržbu. 
 
Co jsou produkty bez VOC ve smyslu zákona o ochraně ovzduší 86/2002 Sb.. : 
 

VOC produkty- jsou t ěkavé organické sloučeniny, zjednodušeně řečeno – 
jakákoliv organická sloučenina nebo směs organických rozpouštědel složených 
z uhlíku, jejichž počáteční bod varu je menší než 250°C (tato hranice je velice 
vysoká, a tak většina rozpouštědel je VOC). VOC těkavé organické látky jsou 
např.- technický benzín, aceton, směsi ředidel, toluen, směsi xylenů, metylchlorid 
dichlormetan, trichloretylen.  
 

 

Bez VOC- jsou organické sloučeniny jejichž počáteční bod varu je větší než 
250°C.  
Například IMPASOL® T 250 a IMPASOL ®BIO E. 



 

Produkt bez VOC : 
 

IMPASOL® T 250 je bezezbytkový TECHNICKÝ 
ODMAŠŤOVAČ bez VOC, je to BEZPEČNÁ NÁHRADA.  

 
 IMPASOL® T 250 je produkt specificky vyvinutý jako náhrada 
Trichloro-1,1,1,-etanu, Perchlorethylenu, organických ředidel a 
benzínu. IMPASOL® T 250 umožňuje čištění všech povrchů bez 
použití těžkých uhlovodíků. IMPASOL® T 250 je odmašťovač 
naprosto odlišný od klasických uhlovodíků, neobsahuje VOC, 
aromatické benzeny a další nebezpečné látky.  
IMPASOL® T 250 bezvýhradně vyhovuje potřebám uživatelů na 
všechny studené i teplé aplikace. 
Používání IMPASOL® T 250 nevyžaduje žádnou následnou investici do nákladné mycí 
linky, odsávání (spalování), bezpečnostních opatření, speciálních skladů hořlavin a 
žíravin, atd.. Velice lehce se adaptuje na každý odmašťovací proces (velmi vhodný pro 
máčecí a ponorové lázně a aplikace stříkáním ). 
 

IMPASOL® T 250 NEMÁ ŽÁDNÝ TENTO SYMBOL !!! 
 

 

 
 
 
 
 

VÝHODY : 
• Okamžité a jednoduché řešení všech odmašťovacích operací 
• BEZEZBYTKOVÝ 
• Vysoká odmašťovací a rozpouštěcí síla – KB index 47– pro čištění a 

odmašťování vysoce znečištěných dílů  
• Unikátní povrchové napětí – výrazně snižuje spotřebu 
• Extrémně nízká hustota– rozpuštěné nečistoty sedimentují na dně –  výrazné 

prodloužení životnosti kapaliny 
• Rychlý odpar při minimálních nákladech 
• Antikorozivní – chrání povrch při mezioperačních aplikacích 
• Recyklovatelný – recyklace destilací bez snížení účinnosti produktu 
• EKONOMICKÝ – nejsou zapotřebí žádné další náklady pro používání 
• Bezpečná kapalina, není ADR, má jen R 65 při požití 
• Příjemná a jednoduchá aplikace bez zápachu 
• Respektuje životní prostředí a bezpečnost práce 
• Slučitelný s většinou plastů 
• Zaručeně bez VOC, AROMÁT Ů, CHLORU, BROMU, GLYKOLU, 

TĚŽKÝCH KOV Ů, CFC, HCFC, HFE 
 

 
 



MINERÁLNÍ OLEJ 
 

ŽIVO ČIŠNÝ OLEJ 
 

ROSTLINNÝ OLEJ 
 

MINERÁLNÍ MAZIVA 
 

SYNTETICKÁ MAZIVA 
 

ŽIVO ČIŠNÁ MAZIVA 

JEDNODUCHOST  POUŽITÍ : 
Používání IMPASOL® T 250 je jednoduché. Při jeho použití nejsou zapotřebí žádné speciální 
nároky ( poměry a koncentrace, přesná a stálá teplota, měnění filtrů ) jako v případě 
biologických odmašťovačů, koncentrace nebezpečných hořlavých a toxických výparů jako u 
uhlovodíků a neobsahuje žádné „pevné složky“, které se slučují nebo reagují s následnou 
konzervací, případně s dalším povrchovým zpracováním (barvení, lakování, černění, adt.) jako 
u detergentů. Nezanechává zbytky na očištěných místech jako je tomu u vodou ředitelných a 
biologických odmašťovačů..  
Díky svojí hustotě a povrchové energii umožňuje usazování (sedimentování) rozpuštěných 
nečistot při mytí na dně van a nedovoluje jim dostat se na povrch hladiny. Proto se povrch 
umytých výrobků při mytí ve vanách a při vyndavání již neznečistí !!! 
 

IMPASOL® T 250 se používá pro :  
 ruční mytí  
 máčení, v lázních  
 v mycích stanicích, stolech a strojích  
 nízkotlakové st říkání  
 ultrazvukové mytí  
 v biologických mycích za řízeních až do + 60°C  
 ponorem v nádržích za studena i za tepla až + 80°C  
 ponorem v nádržích s okruhem za studena i za tepla až + 80°C  

 
 

RYCHLOST ODPAŘENÍ: 
 

Jedinou nevýhodou IMPASOL® T 250 je pomalé odpaření. Pouhým ofukem 
studeným vzduchem dosáhneme odpaření za 20 až 30minut dle materiálu a 
členitosti povrchu, teplým vzduchem 5-8minut, viz. tab.. Totéž platí při zahřátí 
čištěného povrchu nebo produktu IMPASOL® T 250, kdy teplotou výrazně 
urychlujeme odpaření produktu. 
 
 

BEZ OFUKU STUDENÝ 
VZDUCH (20°C)  

TEPLÝ 
VZDUCH (40°C)  

HORKÝ 
VZDUCH (80°C)  

66  hhooddiinn  2200--3300  mmiinn  55--88  mmiinn  ddoo  55  mmiinn  
 

Aplikace na : 
 

 
 

 

„MOKRÉ“ BARVY 
 

NEZASCHNUTÁ LEPIDLA 
 

EMULZNÍ A ŘEZNÉ 
OLEJE 
 

ÚPRAVA PROVRCHU 
PŘED BARVENÍM 
 

ÚPRAVA POVRCHU PŘED 
DALŠÍM  ZPRACOVÁNÍM  

NEVYTVRZENÉ POLYMERY 
 

ELEKTRICKÉ KOMPONENTY 
 

SILIKONOVOU VAZELÍNU A 
SILIKONOVÝ OLEJ 
 

ODSTRAŇUJE VOSKY A 
ŽIVICE 
 
 



Dobrá účinnost s mechanickou pomocí: 
� Minerální mazivo ………. vynikající   
� Syntetické mazivo ………  vynikající 
� Syntetické oleje …………  vynikající 
� Barvy a inkousty………… vynikající 
� Polyuretanová, epoxidová a polyesterová 

lepidla ………………… vynikající 

DALŠÍ PRODUKT bez VOC Z ŘADY IMPASOL ® 
 

IMPASOL ®BIO E 
ČČČIII SSSTTTÍÍÍ CCCÍÍÍ    aaa   OOODDDMMM AAAŠŠŠŤŤŤOOOVVVAAACCCÍÍÍ    EEEMMM UUULLL ZZZNNNÍÍÍ    BBBIII OOOTTTEEECCCHHHNNNOOOLLL OOOGGGIII CCCKKK ÁÁÁ   

KKK AAAPPPAAALLL III NNNAAA   
Specificky vyvinutá biotechnologická kapalina naprosto odlišná od škodlivých uhlovodíkových 
odmašťovačů a čističů. Je to emulzivní čistící a odmašťovací kapalina s KB Indexem 158, 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.  
IMPASOL ®BIO E 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 ideální pro excelentní odstranění minerálních olejů, nečistot, paliv, bitumenů a 
emulzních olejů a dále pro odmaštění maziv a zbytků ze spalování.  Nejširší využití je 
aplikace tam, kde by mohlo dojít k úniku odmašťovadla do životního prostředí. 
Je slučitelný se všemi materiály jako jsou kovy, plasty, elastomery a gumy, beton, dlažba a 
jiné stavební materiály.  
IMPASOL® BIO E  je účinný na většinu nánosů nečistot při použití v koncentrátu a 
pozdějším opláchnutím tlakovou vodou.    
      

Excelentní výsledky na:      

� Minerální olej ….  excelentní  
� Rostlinný olej ……excelentní 
� Lisovací olej ……. excelentní 
� Emulzní olej ……. excelentní 
� Bitumen a dehet… excelentní 
� Paliva …………… excelentní 
 

 

Příklad koncentrace IMPASOL® BIO E v závislosti na zp ůsobu aplikace: 
 

3% 5% 8% 10% 12% 15% 20% 50%
Bitumen
Nafta
Benzín
Minerální olej
Surová ropa 

Minerální mazivo
Bitumen
Nafta
Benzín
Minerální olej
Surová ropa

Minerální mazivo
Bitumen
Nafta
Benzín
Minerální olej
Surová ropa 

Minerální mazivo
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  Základem úspěchu firmy HF Market  je přímý kontakt se zákazníky. Pro zajištění 
nepřerušeného, nezkresleného a hlavně obousměrného toku informací jsou výrobky firmy HF 
Market  prodávány praktickým předvedením spotřebiteli prostřednictvím sítě špičkově 
vyškolených obchodně - technických poradců. 

  Věříme, že tyto informace Vám pomohou při rozhodování kterou cestou se vydat pro splnění 
nové legislativy ochrany ovzduší. 

   Přejeme hodně pracovních úspěchů firmám a společnostem, které již řadu let našich služeb 
úspěšně využívají a věříme, že s výrobky z naší nabídky budete spokojeni i Vy, naši noví 
zákazníci.  

                                   Michal Founě 

Kontakty: 
 

Michal Founě - technik 
 
MOBIL - 603 437 255 
TEL - 377 279 251 
FAX - 377 279 260 
SKYPA - technik-plesnice 
ICQ - 193-727-416 
 

www.hfmarket.cz  
 

www.mmcc.cz   
 
HF MARKET s.r.o. 
Plešnice 25 
330 33 Město Touškov  
 


