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ODMAŠŤOVAČ OLEJE A KARBONU KALTREINIGER HF 180 

  
TECHNICKÝ LIST  

POPIS 
PRODUKTU 

 KALTREINIGER HF 180 je čistič na bázi rozpouštědel k odkonzervovánı́ a čištěnı́. CČ irá, 
neutrálnı́, mı́rně zapáchajı́cı́ kapalina nepoškozuje železo a barevné kovy. U umělých hmot, 
elastomerů, pryže a těsněnı́ je třeba zjistit stupeň odolnosti. CČ istı́cı́ účinek je podporován 
nı́zkou rychlostı́ vypařovánı́, následkem čehož se dosahuje delšı́ doby účinku studeného čističe 
na obrobku. Zbytky, které zůstanou na obrobku, se beze zbytku vypařı́. Výrobek má přechodné 
antikoroznı́ vlastnosti a neobsahuje žádné PCB a PCT. S vodou nevytvářı́ emulzi a zaručuje 
tudı́ž bezproblémový provoz snadno kondenzujı́cı́ho odlučovače podle normy DIN 1999. 
Neobsahuje žádné halogenové uhlovodı́ky a méně než 0,2 % aromatických uhlovodı́ků. 

TYPICKÉ 
APLIKACE 

 Odstraňuje vosky, oleje, tuky, saze, pryskyřici, karbon, dehet a asfalt. Může rozpustit 
nevytvrzené barvy a laky. Odstraněnı́ voskové konzervace u nových vozidel.                  
Odmaštěnı́ a čištěnı́ povrchů např. motorů, strojů, nástrojů, železa, oceli, lehkých a barevných 
kovů, skla, keramiky, před následným pracovnı́m postupem jako např. lakovánı́, základnı́ nátěr, 
eloxovánı́, potisk a povlakovánı́. 

ZPŮSOB 
APLIKACE 

 Systémem nastřı́kánı́, natı́ránı́m štětcem, pomocı́ vysokého tlaku nebo ponořovánı́m. Při 
odkonzervovánı́ se studený čistič oplachuje vodou. Při všech ostatnı́ch aplikacı́ch se studený 
čistič vypařı́ nebo se odstraňuje proudem vzduchu. 

TECHNICKÁ 
DATA 

 

 

 

 

 

 

  
Hustota při 20 o C 0,788 g/ml 
Bod vzplanutı́ 65 o C 
Destilačnı́ rozsah  180 - 216 
CČ ı́slo odpařivosti  cca150 (éter=1) 
Třı́da nebezpečnosti  VbF A III 

 

LIKVIDACE   Nesmı́ se dostat do odpadnı́ vody. Máte-li dalšı́ dotazy týkajı́cı́ se likvidace odpadů, kontaktujte 
nás a my vám rádi poskytneme dalšı́ podporu v oblasti bezpečnosti, likvidace a aplikace 
přı́pravku. 

OZNAČENÍ  Výrobek musı́ být povinně označován podle nařı́zenı́ o zacházenı́ s nebezpečnými látkami v 
poslednı́m platném zněnı́. Podrobné informace k označenı́ jsou obsaženy v bezpečnostnı́m listě. 

 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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