


EXTRA SILNÝ ODMAŠŤOVACÍ  A                 

ODSTRAŇOVACÍ GEL                                     

IMPACLEAN AQUA B 330GEL 
Speciální prodlouženou dobou působení v gelu až na 12hod., vysoce        

alkalický GELOVÝ odmašťovač s extra silnou odmašťovací a                  

odstraňovací sílu určenou k použití ve strojírenství, gumárenském,        

plastikářském průmyslu a v těžkých provozech (teplárny, spalovny) na 

mytí strojů, motorů, výrobků,  konstrukcí, dopravníkových řetězů,     

podvozků, forem, šablon, pracovních ploch, podlah, stěn a nářadí od       

zapečených olejů, maziv, separátorů, vosků a gum. 

Ideální na mytí strojních zařízení, po lisování, obrábění, svařování,       

konečné pracovní činnosti a u technických služeb na extrémní mytí.  

Odmašťuje minerální a syntetické tuky a oleje, usazené nečistoty, spáleniny, 

vosky ze všech vodou omyvatelných tvrdých povrchů (obklady, kovy, 

dlažba, smaltové povrchy, čerpací stanice, parkoviště).  

Byl vyvinutý jako gelová náhrada hořlavých, toxických, chlorovaných        

uhlovodíků, jako jsou např. benzín, ředidla, hořlavé odmašťovače.  

 Určen pro ruční čištění svislých a porézních ploch 

 Extrémní odmašťovací a odstraňovací síla 

 Odstraňuje spálené a zapečené oleje, maziva, vosky, 

separátory a i gumu 

 Extra silný odstraňovač ropných produktů a emulzí 

 Extra silný odstraňovač paliv 

 Extra silný odstraňovač usazených nečistot (“šmír”) 

 Extra silný odstraňovač konzervačních olejů a vosků 

 Extra silný odmašťovač minerálních a syntetických 

olejů, maziv a emulzí 

 Odstraňuje silikonovou vazelínu a olej 

 Vysokou alkalicitou dezinfikuje 

 Ideální pro odmaštění teplých a horkých ploch 

 Extra vysoký obsah účinných látek 
 

Narušuje těsnění, NBR a silikonové „O“kroužky, gumu a některé            

plastické hmoty. Odstraňuje i barvy a může poškodit „plexisklo“ a měkkou 

gumu (test s ředěním 1:10). 
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Technická tabulka 

 

Aplikace B 330 : 
 

 

Produkt PH Barva Báze Vzhled 
Bod              

vzplanutí 

B 330 <13 průhledná 
Tenzid, 

voda 

viskózní 
kapalina 

NEMÁ 

Aplikace na 

Živočišné, rostlinné a 
minerální tuky a oleje 

Syntetické 
tuky a oleje 

Ropné 

zbytky 

Usazené             

nečistoty 
Vosky 



Metoda aplikace 

Setřením Natíráním Máčením Stříkáním 
Vysokotlakým  

stříkáním 
Strojově 

  ne ne ne ne

 

Čištěnou plochu je nutné zbavit prachu a volných nečistot, tím se sníží spotřeba. 

Gel nanášejte umělým kartáčem, válečkem, štětcem (přírodní vlákna přípravek 

rychle rozloží) rovnoměrně a v dostatečném množství. Přípravek nechte působit do 

úplného rozvolnění nečistot: od 5min do hodiny, ale až několik hodin podle typu, 

zapečení a tloušťky. Působení přípravku můžete znovu obnovit zvlhčením povrchu. 

Rozvolněnou vrstvu odstraňte špachtlí, kartáčem, proudem vody nebo tlakovou    

vodou. Po úplném odstranění povrch ještě jednou dokonale opláchněte vodou, 

abyste odstranili poslední zbytky bazických složek.  

Přípravek nepůsobí na některé zpolymerizované syntetické pryskyřice - polyuretan, 

epoxy, polyester. Nepoužívat na dýhované dřevo, intarzovaný nábytek, hliník ani 

jiné lehké kovy - mohlo  by dojít k jejich poškození.  

Při použití naředěním, zřeďte vodou (nejlépe 60-70°C teplou), pro nástřik zvolte 

koncentraci 3 – 10%, pro ruční mytí 1 – 5%, pro mytí ponorem 2-5%. Čistící roztok 

lze nanášet sprejem, vysokotlakovým systémem a také ručně - mopem, houbou, 

hadrem atp., kdy necháme působit 20-30 minut a potom povrch opláchneme         

dostatečným množstvím vody. Po smíchání s teplou vodou a za použití tlakových 

zařízení vybavených pěnovou koncovkou vytváří pěnu na mytí vertikálních          

povrchů, která velmi účinně odstraňuje veškeré nečistoty.  Po opadnutí pěny         

důkladně opláchneme vodou.  

Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše      

uvedené návody pouze doporučující charakter. Pro konkrétní aplikaci je třeba volit 

postup na základě výsledků předběžné zkoušky na malém povrchu, který má být 

ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím        

přípravku. 

Při práci používejte gumové ochranné rukavice. Uvedené hodnoty jsou průměrné a 

nepředstavují specifikaci. Před použitím čtěte bezpečnostní listy! 
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