
 

IMPASOL® řada HCA 
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 vlast-

nosti, 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  

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® řada HCA NEMÁ ŽÁDNÝ TENTO SYMBOL !!! 

          ŽŽÁÁDDNNÉÉ  OOHHRROOŽŽEENNÍÍ  ZZDDRRAAVVÍÍ  AA  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍHHOO  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ  

 

 

 Vysoká odstraňovací síla a rychlé odpařování 
 

 Je velice účinný na širokou paletu produktů, velmi rychle, 
bezpečně a bezezbytkově čistí a odmašťuje 

 

 Možnost naředění vodou 
 

 Antikorozivní  
 

 100% biologicky odbouratelný 
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IMPASOL HCA 
 bezezbytkový odmašťovač s 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 
 

IMPASOL HCA RAPID 
 bezezbytkový odmašťovač pro ruční aplikace s vysokou             

odmašťovací silou, s rychlým odpařováním (6-9min) 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 nebo nízkotla-

kové aplikace 
 
 
 

IMPASOL HCA-C 
speciálně pro přípravu povrchu k další povrchové úpravě 

   

 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 

 výrazně prodlužuje životnost barev 
 

IMPASOL HCA IPA 
 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 

 

 

 

 

 

A protože vývoj nelze zastavit, připravujeme další produkty na bázi      

IMPASOL HCA. Datum uvedení na trh a technické listy budou včas      

zveřejněny na našich webových stránkách. Věříme, že jsme ve Vás mi-

nimálně vzbudili zvědavost a zájem se s našimi produkty blíže sezná-

mit, abyste mohli ocenit všechny jejich vynikající vlastností. 
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