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ODMAŠŤOVAČ PRO UV PRAČKY AGD 500 

  TECHNICKÝ LIST  

POPIS 
PRODUKTU 

 AGD 500 je vodou rozpustný, neutrálnı́ čistı́cı́ koncentrát, šetrný vůči životnı́mu prostředı́, 
neobsahujı́cı́ rozpouštědla, určený pro průmysl. Mnohoúčelový čistı́cı́ a odmašťovacı́ 
koncentrát pro oblast čištěnı́ povrchu jakéhokoli druhu. Odstraňuje oleje, tuky, saze a jiné 
nečistoty. Nenı́ ani jedovatý ani agresivnı́ vůči železu, oceli, barevným kovům a rovněž 
lehkým kovům, umělým hmotám jakož i vůči povrchu jiného druhu. Je biologicky 
odbouratelný a nehořı́, neobsahuje dusitany, dusičnany, PCB a sloučeniny chlóru. 

TYPICKÉ 
APLIKACE 

 Motory, stroje, nástroje, vozidla, galvanotechnika, zejména jako náhrada za halogenované 
uhlovodı́ky. Nasazenı́ v metodě ultrazvukem, štětcem a ponorem. Podle znečištěnı́ 5 - 10 % 
ve vodě. Teplota: 20 - 80 °C 

ZPŮSOB 
APLIKACE 

 STANOVENÍ LÁZNĚ 
 Titrací: Z lázně se odebere 100 ml a titruje se s 0,1 Mol/l HCl proti metylové 

oranži. Spotřebovaná HCL v ml násobená faktorem 0,278 udává procentuálnı́ 
obsah AGD 500 v lázni. 

 Ruční refraktometr: Odečtená hodnota násobeno faktorem 5,7 udává 
procentuálnı́ obsah čističe v lázni. 

ODPADNÍ VODA 
Při čištěnı́ vozidel separovat vyskytujı́cı́ se vodu odlučovačem lehkých 
olejů. Při správné aplikaci se AGD 500 v odlučovači oleje separuje rychle. 

TECHNICKÁ 
DATA 

 

 

 

 

 

 

Vzhled nažloutlá kapalina 
Zápach jemný 
Hustota (20°C) 1,003 g/ml 
pH-hodnota 8 - 9 (10% roztok) 
Bod vzplanutı́ žádný 

 

LIKVIDACE   V přı́padě dotazů ohledně likvidace se obraťte na nás, rádi a nezávazně Vám poradı́me ve 
všech bezpečnostnı́ch, odpadnı́ch a aplikačně-technických otázkách. 

OZNAČENÍ  Výrobek se nemusı́ označovat podle Nařı́zenı́ o nebezpečných látkách v platném zněnı́ stejně 
jako podle Nařı́zenı́ o nebezpečných látkách. 

SKLADOVÁNÍ  Teplota nesmı́ klesnout pod 5 °C, 12 měsı́ců 
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  Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech. Nezbavují však zpracovatele, 
z důvodu mnoha možných vlivů při použití a aplikaci našeho výrobku, možnosti vlastních zkoušek a pokusů. Z výše 
uvedených údajů nelze odvozovat záruku určitých vlastností a vhodnost výrobku ke konkrétnímu účelu použití 
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