
ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY 

Vážení zákazníci, 

na četné podněty našich 

stávajících zákazníků 

jsme pro Vás připravili 

toto vydání bulletinu, se 

zaměřením na proble-

matiku odmašťování v 

průmyslové výrobě, sta-

vebnictví a opraváren-

ství. Rádi Vám pomůže-

me s výběrem.   

- FALCON CZECH- 

V tomto vydání 
• Precizní odmašťování 

• Odmašťování motorů 

• Přehled produktů 

• Odstranění vodního 

kamene 

• Odmaštění ve spreji 

• Naše prodejní akce 

Postupné štěpení uhlovodíkových řetězců pomocí vodou ředitelné kapaliny Simplegreen 

ODMAŠTĚNÍ - KONZERVACE 
Firma FALCON CZECH s.r.o. je tradičním dodavatelem odmašťovacích kapalin 

pro průmyslové využití. Odmašťovací kapaliny dodáváme v baleních od 10 do 

1000 litrů a šíře naší nabídky pokrývá většinu odmašťovacích prací, včetně náplní 

do průmyslových praček, rozstřikovacích strojů, nebo pro ruční mytí. V neposled-

ní řadě nabízíme i kapaliny pro odstraňování vodního kamene, graffiti a elektro. 

DODÁVÁME KVALITNÍ PRODUKTY, KTERÉ FUNGUJÍ 

Před každým odmašťovacím úkonem si položte otázku: 

Otázka: Jaký povrch se chystám odmašťovat ?  
Možné odpovědi : Kovy, strojní součástky, beton, pryž, plast, vodní kámen apod.  

Otázka: Na jaké bázi by odmašťovač měl být ?  
Možné odpovědi : Vodou ředitelný, vysoce účinný, s rychlým, pomalým odparem   

Otázka:   Splňuje produkt bezpečnostní hlediska a ekologické normy ? Jaký 

bude způsob likvidace znečištěné použité kapaliny ? 

Pro úklid rozlitých kapalin dodáváme sorpční rohože 
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Precizní odmašťování v opravárenství 
V dílenské praxi se velmi často setkáváme s potřebou precizního odmaštění stroj-

ních dílů a součástek, zejména před opětovnou montáží, lepením, tmelením a 

dalšími aplikacemi, kde se vyžaduje vysoký stupeň čistoty. 

Odpovědí na tento požadavek je odmašťovací kapalina s rychlým odparem,       

SF 1358 SCHNELLENTFERRER . Rychlý účinek a příznivá cena řadí tuto ka-

palinu mezi nejprodávanější odparové odmašťovací kapaliny na trhu.  

Tuky na strojních dílech se rychle rozpustí a odmašťovací kapalina jednoduše 

odpaří. Případné nečistoty zachytíme do sběrných van a předáme k likvidaci spe-

cializované firmě. Produkt se používá neředěný, obvykle jej aplikujeme štětcem,  

ponořením, nebo čistým hadrem . 

Typické aplikace  
• Odmaštění kovových součástek 

• Odmaštění plastových dílů 

• Odmaštění lakovaných dílů tam, kde nesmí dojít k napadení laku 

Nenarušuje lepené spoje, plasty ani laky 
Mnohé produkty s podobným účinkem se velmi často potýkají s problémem      

naleptání plastových, nebo lakovaných dílů používaných ve strojírenství.                 

SF 1358 SCHNELLENTFERRER je v tomto ohledu velice přátelský a tedy       

nenarušuje většinu z výše zmíněných materiálů. 

Dodáváme v balení 10, 30 a 200 litrů . 

DOPORUČUJEME !

OPLACHOVÝ  

ČISTIČ MOTORŮ 

MOTORREINIGER 

Pro odmaštění motorů a převodo-

vek motorových vozidel nabízíme 

oplachový odmašťovací prostře-

dek MOTORREINIGER, který jed-

noduše naneseme štětcem, nastří-

káme pomocí tlakového rozprašo-

vače, nebo pěnové pistole na zne-

čištěný díl, necháme několik minut 

působit a nakonec jej opláchneme 

vodou. Znečištěný olej se jednodu-

še promění v mléčnou emulzi, 

kterou zachytíte do sběrné nádo-

by. 

Kapalina je navržena tak, aby po 

aplikaci nestékala ze svislých 

ploch a tím mohla dobře působit 

na odmašťovaný povrch. Velmi 

rychle rozpouští z povrchů motorů 

a převodovek starší usazeniny 

oleje a nafty. 

Díky nepřítomnosti agresivních 

složek a neutrální hodnotě pH 

nenarušuje citlivé povrchy jako je 

hliník, zinek, lakované povrchy ani 

díle z pryže.  

Dodáváme v balení 10, 30 a 200 l. 

MOTORREINIGER - oplachový 

Odparový odmašťovač tuků pro precizní odmaštění SF 1358 SCHNELLENTFETTER 



VÝBĚR Z NAŠÍ 
NABÍDKY 
ODMAŠTĚNÍ  PRŮMYSL 

ODMAŠTĚNÍ ELEKTRO 

KOROZNÍ OCHRANA 

OCHRANA PROTI       
KOROZI 

Široká nabídka a vysoká účinnost , možnost výroby kapaliny dle potřeb zákazníka 

NAŠE NABÍDKA ZAHRNUJE 
VŠECHNY TYPY ODMAŠTĚNÍ 
Nabídka odmašťovacích a konzervačních kapalin zasahuje prakticky do všech 

oblastí průmyslu, stavebnictví chemického průmyslu, automobilového průmyslu    

a průmyslové údržby. Jsme připraveni pružně reagovat na jakýkoliv váš požada-

vek a navrhnout účinné řešení. 

Organické prostředky jsou převážně čiré, neutrální kapaliny na bázi alifatických 

uhlovodíků, které jsou v praxi schopny nahradit perchloretylen, technický benzín, 

ředidla, aceton a další podobné látky. Hodí se výborně k rozpouštění olejů, tuků, 

vosků a jiných nečistot. Nepoškozují ocel, železo, litinu, hliník ani barevné kovy či 

plasty. Patří mezi ně i speciální kapaliny pro čištění rozvaděčů a jemné elektroni-

ky, vinutí motorů, generátorů, reaktorů, transformátorů, desek tištěných spojů, 

odstranění kalafuny a dalších zbytků při pájení. Jednotlivé produkty se liší pře-

vážně rychlostí odpařování. 

Vysoká účinnost a příznivá cena, řadí námi nabízené produkty na přední místo na 

trhu. Všechny výrobky podléhají přísným ekologickým normám a předpisům a jsou 

neustále pod přísným dohledem . 



 CIMECO 109 odstranění vodního kamene     
Je určený zejména pro aplikace v průmyslu. Nevyžaduje žádné speciální označe-

ní a používá se k odstranění usazenin vápníku z  povrchů   

• Cisteren a nádrží 

• Výměníků tepla 

• Potrubí a armatur  

PROČ JE CIMECO 109 TOLIK ÚČINNÝ ??? 
Působí díky přísadě "Lewisové kyseliny" ke slabé nebo středně silné kyselině pro-

tonové (např. kyselina citrónová). Lewisová kyselina je solí metalionů třetí nebo 

čtvrté hlavní skupiny a silné minerální kyseliny (kyselina solná). Působením obou 

produktů dojde k silné disociaci protonů, což současně vede ke snížení pH-
hodnoty (< 1) a tím způsobí lepší rozpuštění vápna a kotelního kamene.  

CIMECO 109 - NELPRODÁVANĚJŠÍ ODSTRAŇOVAČ VÁPENITÝCH USAZENIN NA TRHU 

 

 

 

Kontakt 
Zavolejte nám a my vám 

poskytneme více informa-

cí o našich službách a 

produktech.  

FALCON CZECH s.r.o. 
Kovářská 106 
440 01 Dobroměřice 

tel : 415 67 0315 

GSM : 603 506 077 

info@udrzba.cz 

Navštivte nás na  : 

www.udrzba.cz 

VYUŽIJTE NAŠÍ PRODEJNÍ AKCI DLE PŘILOŽENÉHO KUPÓNU 

DODÁVÁME TAKÉ ODMAŠŤOVACÍ 
KAPALINY VE SPREJI  

NICRO 901 K3 S ( 365 Kč bez DPH ) 

400 ml sprej, precizní odmaštění, rychlý odpar             
( Karton 12 kusů ) 

CHESTER F7 ( 498 Kč bez DPH ) 

500 ml sprej, pomalejší odpar, vhodný pro všechny 
typy odmaštění ( Karton 18 kusů ) 

SUPERCLEANER ( 124 Kč bez DPH ) 

400 ml sprej, odmaštění pro provozy údržby         
( Karton 12 kusů ) 


