
Vysoce účinná, alkalická průmyslová čisticí kapalina (koncentrát) 
na vodní bázi. Vhodná k použití v ultrazuvkových čističkách a také v dalších čisticích procesech. Umožňuje šetrné a 
řádné čištění silných nečistot díky intenzivnímu proniknutí až do těžce dostupných míst. Kompatibilní s hliníkem.

 ∙ olejové filtry, písty, hlavy cylindrů, vstřikovací zařízení, karburátory, chladiče
 ∙ turbodmychadla, ložiska kol, díly a komponenty v dílnách a průmyslu
 ∙ nástroje — číštění forem (zaslepené otvory), vstřikovací formy
 ∙ řezané díly, nerezové trubky a nerezové drátěné výrobky
 ∙ stroje a součásti strojů, zařízení, šrouby, násypkové zařízení

 ∙ připálené silné nečistity od koksu a sazí
 ∙ pryskyřice, vosk, zbytky z lapování, leštění a broušení
 ∙ zbytky lepidel (z etiket), emulgátory
 ∙ bitumen (živice), asfalt ...
 ∙ kovový obrus / hobliny, prostředky k ochraně proti zabarvení, saze a grafit
 ∙ tuky, oleje, chladící maziva a mazací oleje

 ∙ silná při čištění karbonu a pigmentů
 ∙ vysoce účinná síla čištění již od 40°C, vydatný a úsporný
 ∙ vhodná také pro čištění hliníkových dílů
 ∙ deemulgující — vhodná pro odlučovače olejů > delší životnost
 ∙ očištěné díly mohou být po omytí bez problému galvanizovány nebo lakovány

 ∙ lehké až střední znečištění  3 -  4% 1:30
 ∙ silné znečištění   5% 1:20

(Po čištění opláchnout vodou, jinak zůstanou na dílech zbytky čisticí kapaliny, které mohou ztížit čisté lakování / galvanizaci.)
Před použitím vyzkoušejte na menší ploše.
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Aplikační obrázky

optimálně vyvinut pro 
všechny běžné

ultrazvukové čističky
silný účinek 

v mycích linkách
velmi dobrá také při použití 
ve vysokotlakých čističích 

a při stírání

Koncentrace
3  - 5%

pH-hodnota
13,5

Špínu podebere 
a odstaní

Snášenlivost 
s hliníkem

IBS-Speciální čističe WAS 20.100 
(ultrazvukový čistič)
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Vladimír Fousek
Lístek s poznámkou
Další informace : https://www.udrzba.cz/myci-stoly-myci-stoly-ibs-myci-stul-myci-kapaliny/cistici-kapaliny-na-vodni-bazi/cistici-kapalina-soucastek-motoru-ibs-was-20.100-10-litru-1837.html




