
 

Ještě používáte technický 

benzín, aceton a líh? 

ATEX hořlaviny? 

Nebezpečné a karcinogenní 

produkty? 

Že neexistuje náhrada za      

rozumné peníze a vyráběná 

v ČR? 
 

ALE ANO 

IMPASOL®  
Řada IMPASOL® jsou nově vyvinuté produkty nahrazující                    

karcinogenní 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, zkarbonizovaných látek, vosků, pryskyřic, dehtů, ale i barev, 

laků, atd. používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje  ekonomické, 

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, extrémně a vysoce hořlavým a  

výbušným ředidlům a odmašťovačům. 

IMPASOL® GREEN a HCA IPA skvěle fungujÍ v ultrazvukové myčce do tep-

loty 40°C při frekvencích 25 nebo 40kHz. 

Jsou antikorozivní a biologicky odouratelné. 



 

 
 

 

Přímá náhrada za aceton - IMPASOL ARED 
EXTRA RYCHLE ODPAŘUJÍCÍ KAPALINA NA BARVY, INKOUSTY, LAKY A PRYSKYŘICE                

ŘEDIDLO I PRO POLYURETANOVÉ BARVY 

NAHRAZUJE ACETON A ACETONOVÁ ŘEDIDLA 

IMPASOL® ARED NEMÁ ŽÁDNÝ TENTO CLP SYMBOL !!! 

 
IMPASOL® ARED je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s RYCHLÝM                       

odpařováním (3-5min.) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu (unikátní povrchové napětí).                    

Odstraňuje nečistoty a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, silikonové a konzervační 

oleje a vosky, lepidla, barvy, inkousty, laky, tmely a těžce odstranitelné nečistoty před další povrchovou 

úpravou. IMPASOL® ARED řeší toxikologické a enviromentální problémy.  

Náhrada za technický benzín IMPASOL GREEN 
UNIVERZÁLNÍ BEZZÁPACHOVÝ ODMAŠŤOVAČ  

„SPECIÁLNĚ PRO PŘÍPRAVU POVRCHU PŘED DALŠÍ APLIKACÍ“ 

IMPASOL® GREEN NEMÁ ŽÁDNÝ CLP SYMBOL !!! 

 

IMPASOL® GREEN má optimální odpařování (10min.), je dostatečně silný pro důkladné rozpouštění 

mastnot z motorů, strojních zařízení a dílů. Jemně a velmi účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z ocele, 

litiny, barevných kovů, plastů, barevných a lakovaných povrchů. Odstraňuje znečištění, oleje a maziva. 

Nahrazuje perchlor, benzíny, toluen a ředidla.  

Náhrada za alkohol / líh - IMPASOL HCA IPA 
RYCHLE SE ODPAŘUJÍCÍ KAPALINA „SPECIÁLNĚ PRO PŘÍPRAVU POVRCHU PŘED DALŠÍ 

APLIKACÍ A FINÁLNÍ ČIŠTĚNÍ “ 

ODSTRAŇUJE ZNEČIŠTĚNÍ, OLEJE, MAZIVA 

IMPASOL® HCA IPA NEMÁ ŽÁDNÝ CLP SYMBOL !!! 

 

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). Je ideální k efektivnímu a         

ekonomickému odmašťování široké palety nečistot s možností naředění vodou. IMPASOL® HCA IPA 

skvěle funguje v ultrazvukové myčce do teploty 40°C při frekvencích 25 nebo 40kHz. Výrazně zkracuje 

dobu odstraňování a odmašťování. 

 

 

 

 

HF SERVIS s.r.o.,  330 33 Plešnice 25,     Tel. : +420 377 279 254                                       

hfservis@hfservis.cz     www.hfservis.cz       
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