IMPASOL BA
®

ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ BAREV, LEPIDEL
A EXTRÉMNÍCH NEČISTOT ZA STUDENA
Okamžitá náhrada Trichloro-1,1,1,-etanu, Perchlorethylenu,
Acetonu, organických ředidel a benzínu
Unikátně odstraňuje barvy, nevytvrdlá lepidla, tmely
Excelentní rychlost odpařování
Extrémní odmašťovací a odstraňovací síla
Bezezbytkový odmašťovač
Antikorozivní
Není extrémní nebo vysoce hořlavou látkou
Recyklovatelný
Zvýšena teplota samovznícení na 250°C
Velmi vhodný pro odstranění usazených nečistot
IMPASOL® BA

je syntetický hydrokarbon naprosto odlišný od
klasických uhlovodíků a ředidel. Odmašťovací kapalina pro

přípravu povrchu kovů pro další použití, odstraňování zbytků nevytvrdlých lepidel,
tmelů, barev a laků. Dále unikátně odstraňuje oleje, maziva a tuky.

IMPASOL® BA

je absolutně čistý odmašťovač bez agresivního zápachu. Je použitelný ve

všech odvětvích strojírenského, gumárenského, tiskařského, elektrotechnického,
obalového, zemědělského a textilního průmyslu.
IMPASOL® BA je použitelný na všechny typy kovů.
Svým bezpečným složením (není extrémně nebo vysoce hořlavým, toxickým nebo jedovatým
produktem je určen k odmašťování a odstraňovaní nečistot ze strojů a strojních komplexů
v průmyslu, kde není klasifikovaný jako extrémně nebo vysoce hořlavá látka.

IMPASOL® BA

je hlavně určen pro aplikace, kde se vyžaduje :

vysoká rychlost zasychání a bezezbytkové odpaření ( barvení, galvanizace )
extrémní účinnost na těžko odstranitelné nečistoty ( jako rozpouštědlo pro barvy, laky,
PLASTIZOL, nitrocelulózu, polystyren, fenolové pryskyřice, oleje, pigmenty a
syntetický šelak )
základní antikorozní ochrana materiálů ( test koroze na Cu plíšku ASTM D 130 – 1 )
mezioperační aplikace, skladování, mytí a odmašťování

ideální pro mytí a odstraňování těžkých olejů a maziv
bez agresivního zápachu ( uzavřené a nevětrané prostory, kde není možno zajistit
dostatečné větrání ).

IMPASOL® BA

je použitelný v mnoha oblastech výroby, oprav a servisu, kde není možné
používat klasické uhlovodíky a organická ředidla , kde nezhoršuje pracovní podmínky.
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velice účinné rozpouštědlo pro široký okruh barev, lepidel, tmelů
extra silné rozpouštědlo pro většinu olejů
extra silné rozpouštědlo pro většinu tuků a vazelín
silný odstraňovač zkarbonizovaných látek
unikátně rozpouští vosky a pryskyřice
pro ruční aplikace (na hadr, na tampon a štětec)
pro mytí v myčkách, pračkách a pro ponoření v nádrži (má nízkou hustotu –
rozpuštěné nečistoty sedimentují na dně – výrazné prodloužení životnosti kapaliny )
CHARAKTERISTIKA

NORMA

HODNOTA

Vzhled

Vizuálně

Průhlená

Test - Měděný plát koroze 100 h v 40°C

ASTM D 130

1

Záznam

Barva SAYBOLT

ASTM D 156

30

NF M 07003

Fyzikální stav

Vizuálně

Kapalina

Destinační výchozí bod

130

°C

162

°C

Destinační konečný bod

ASTM D 86, NF M
07 002

Index KB, schopnost rozpouštědla [bonitace]

ASTM D 1133

58

Hustota při 15°C

ASTM D 4052

740-755

Zápach

JEDNOTKA

kg/m3

charakteristický

Bod vznícení v uzavřené nádobě

ISO 2719

23

°C
°C

Bod samovznícení

ASTM E 659

250

Výše odpařování relativně (ether=1)

DIN 53 170

22

Tlak (tenze) par při 20°C

<10

mbar

Tlak (tenze) par při 37,8°C

NF M 07 007,
ASTM D 323

<30

mbar

Viskozita při 20°C

ASTM D 445

0,9

mm2/s

Rychlost odpařování

8 minut

NÁVOD K POUŽITÍ :
IMPASOL® BA je čistý odmašťovač použitelný na všechny druhy materiálů. Před použitím
doporučujeme vyzkoušet. Doporučujeme odstranit všechny známky volné koroze a oxidace
osmirkováním nebo drátěným kartáčem, nanést na znečištěný povrch a nechat působit. Účinek
zvýšíme rozrušením usazených nečistot použitím tvrdého štětce nebo kartáče. Rozpouštědlo může
snáze proniknout k povrchu zařízení. Při větším znečištění je nutné postup opakovat. Může být
používán ručně nebo v odmašťovacích vanách.
BALENÍ : Kanystr 20l, 120l (6*kanystr 20l), sud 200l
SKLADOVÁNÍ: Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST : Tento produkt je klasifikován jako Xn: Zdraví škodlivý. Zabraňte kontaktu s očima. Před
použitím čtěte bezpečnostní listy. Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.
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