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ОРГАНІЧНІ ОЧИСНИКИ ДЛЯ “ХОЛОДНОГО” ОБЕЗЖИРЕННЯ ТА МИЙКИ

Продукт Застосування Температура 
спалаху, °C

Вміст 
ароматичних 

речовин
Основа

HAKU 1025-750
Очисник для умов, де неможливо 
використовувати легкозаймисті розчинники. 
Розчиняє гудрон, смоли, віск.

+62 20% вуглеводні

HAKU 1025-900
Очисник для умов, де неможливо 
використовувати легкозаймисті розчинники. 
Розчиняє гудрон, смоли, віск. Не має запаху.

+63 <2% вуглеводні

HAKU 1025- 810- 1 Випаровується не залишаючи плівки. +45 <2% вуглеводні

NIKUTEX 1225-1
Видалення нагару. Може використовуватися 
для обслуговування друкарського 
обладнання.

+29 <0,1% вуглеводні

NIKUTEX 2003
Може використовуватись для машин з 
операцією вакуумного рециклінгу очисника
(напр. в машинах PERO Corporation).

+63 0 модифіковані 
спирти

ВОДОЗМІШУВАНІ ОЧИСНИКИ (КОНЦЕНТРАТИ)

Продукт Застосування
Антикорозійний 

захист
рН розчину

HAKUPUR 232-4

Cередньолужний засіб для мийки деталей з високими 
вимогами до чистоти поверхні, напр. перед їх гартуванням. 
Застосовується при виробництві виробів в миючих
машинах методом розпилення. Рекомендована робоча 
концентрація 2-5%. Температура 45°-70°C.

2% 9,6  
(1%-й р-н)

HAKUPUR 445

Cередньолужний засіб для міжопераційної і фінішної мийки 
(розпиленням або струменево) виробів із чавуну, сталі, 
алюмінію і незалізних металів. Також застосовується для 
мийки стальних виробів перед фарбуванням. Забезпечує 
тимчасовий захист від корозії. Рекомендована робоча 
концентрація 0,5-5%. Температура застосування 35°-70°C.

1% 9,5  
(1%-й р-н)

HAKUPUR 448

Низьколужний нейтральний засіб для міжопераційної і фінішної 
мийки (розпиленням або струменево) виробів з чавуну, сталі, 
алюмінію і незалізних металів. Також застосовується для 
мийки стальних виробів перед фарбуванням. Забезпечує 
тимчасовий захист від корозії. Рекомендована робоча 
концентрація 0,5-5%. Температура 20°-70°C.

1% 8,9  
(1%-й р-н)

HAKUPUR 50-180

Лужний очисник для видалення бруду з підлоги і 
обладнання. Застосовується вручну і в миючих машинах. 
Рекомендована робоча концентрація від 1%. Температура 
застосування - кімнатна. При розведенні в теплій воді миючі 
властивості покращуються.

 - 9,8  
(1%-й р-н)

HAKUPUR 50-180-5

Лужний очисник (ароматизований) для видалення бруду з 
підлоги і обладнання. Застосовується вручну і в миючих 
машинах. Рекомендована робоча концентрація від 1%. 
Температура застосування - кімнатна. При розведенні в 
теплій воді миючі властивості покращуються.

 - 9,4  
(1%-й р-н)

HAKUPUR 50-560-1 G

Лужний очисник для видалення важких забруднень.
Для деталей, обладнання, підлог. Використовується в
миючих машинах. Рекомендована робоча концентрація 1-5%. 
Температура застосування - 20°-70°C.
Рекомендовано для мийки авто-двигунів від нагару.

2% 10,8  
(1%-й р-н)

HAKUPUR 50 R

Універсальний миючий засіб для використання при 
різноманітних операціях мийки в промисловості і
ремонтно-механічних дільницях. Можна застосовувати
при ручній мийці (концентрація 5-50%); під високим тиском 
(концентрація 0,5-3%); зануренням і з ультразвуком 
(концентрація 1-5%). При підігріві ефективність мийки зростає.

1% 9,2  
(1%-й р-н)

HAKUPUR 50-343

Високолужний очисник для мийки чавуну та сталей. Для 
мийки спеціальних сталей - зануренням або розпиленням, для 
мийки внутрішніх поверхонь ємностей автоцистерн - мийками 
високого тиску. Ефективно видаляє нагар. Концентрація 
застосування - 0,5-30% в залежності від ступеня і типу 
забруднення. Температура застосування до 80°C.

1% 12,3  
(1%-й р-н)
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HAKUPUR 50-373-7
М'який лужний очисник для чутливих поверхонь. 
Використовується як заміна розчинникам. Готовий до 
використання. Температура застосування 20-40°C.

 + 10,5

HAKUPUR 50-727-1

Лужний очисник для заліза, сталі, спеціальних сталей. 
Використовується при зануренні і ультразвуком. 
Для видалення нагару. Робоча концентрація 0,5-10%. 
Температура застосування до 80°C.

2% 12,4  
(1%-й р-н)

HAKUPUR 50-730
Лужний очисник для заліза, сталі, гальванізованих сталей 
і алюмінію. Робоча концентрація 0,5-10%. Температура 
застосування 20-80°C.

2% 10,0  
(1%-й р-н)

HAKUPUR 56-151

Очисник для ополіскування фарбованих і непофарбованих 
поверхонь, для очистки і придання блиску алюмінію.
Для очищення пристроїв розливу води від відкладених 
солей. Має кислу реакцію. Використовується при 
концентрації 0,3-0,7 г/л.

 - 4,1  
(1%-й р-н)

HAKUPUR 56-81-3

Кислотний очисник для санітарного фарфору, кераміки, 
емалі, акрилу, пластику, скла. Дезінфекція. Наноситься 
вручну та розпиленням. В залежності від рівня забруднення 
розводити водою від 1 : 50 до 1 : 10.

 - 2,7  
(1%-й р-н)

HAKUPUR 56-182
Кислотний очисник для мийки та пасивації сталей. 
Застосовується зануренням та розпиленням. 
Температура застосування 40-60°C. Час обробки 2-20 хв.

 - 2,0 
(10%-й р-н)

АНТИКОРИ

Продукт Застосування
Тип захисної 

плівки
Термін захисту

CUSTOS 20-52
Засіб для захисту від корозії з високими водовитісняючими 
та пенетраційними властивостями. "Повзуча олива", сприяє 
видаленню іржі. Застосовується у формі, що поставляється.

Оливна 3-6 місяців

CUSTOS 50-8

Довготривалий захист від корозії стальних деталей при 
відкритому зберіганні, в т.ч. які піддаються атмосферному 
впливу. Може наноситись на вологу поверхню. Утворює 
бітумоподібну еластичну захисну плівку, стійку до опадів та 
морської води.

Воскова >12 міс.

CUSTOS 622
Водозмішуваний інгібітор корозії. Застосовується 
як пасиватор після процесів очищення поверхні при 
концентраціях 0,5-10%.

Оливна 2 - 10 тижнів

СЕРВІСНІ ПРОДУКТИ

Продукт Застосування

HAKUTEX 72
Системний очисник для видалення застарілих олив, мастил, воскових та інших відкладень, які 
утворюються в циркуляційних системах олив (напр. гідравлічних), системах  неводозмішуваних 
оливних охолоджуючих рідин (ЗОР).

NETZMITTEL 172
Присадка до лужних і кислотних очисників, що підвищує обезжирюючу активність миючого 
розчину. Додається 0,1-0,5%.

NETZMITTEL 200-4
Присадка, що підвищує обезжирюючу активність лужних миючих розчинів.
Додається 0,1-0,5%.

ADDITIV KW 117
Інгібітор корозії для систем циркуляції води. Додається з концентрацією 80-100 г/м3 до об'єму 
води в системі. Запобігає утворенню вапнякових відкладень.

РЕАГЕНТИ ДЛЯ КОАГУЛЯЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ РОЗЧИНІВ

Продукт Застосування

T 400®-75 Неорганічні солі Розщеплення лужних стічних вод (в т.ч. осадження емульгованих фарб і 
лаків, осадження важких металів, флокуляція диспергованих частинок).

T 400®-172 Неорганічні солі Розщеплення кислих стічних вод (в т.ч. осадження важких металів, 
флокуляція диспергованних частинок).

T 400®-G5 Полімери Розщеплення і коагуляція оливомістких і відпрацьованих розчинів 
очисників та ЗОР.
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ЗАСОБИ ВИДАЛЕННЯ ФАРБ

Продукт Застосування Метод Форма

CONTROX B 73
Для видалення лако-фарбових покрив. Не містить хлорованих 
вуглеводнів. Для сталей та деяких алюмінієвих сплавів.
Час витримки на покриві - 1-24 год.

Щіткою і 
шпателем Паста

CONTROX 504

Для видалення лако-фарбових покрив. Не містить хлорованих 
вуглеводнів. Для сталей та деяких алюмінієвих сплавів.
Застосовується без підігріву. При роботі потребує створення
шару захисної оливи на поверхні.

Занурення Рідина

CONTROX E 136

Органічний засіб для видалення фарб з залізних, стальних, 
алюмінієвих та інших металевих поверхонь. Застосовується 
при температурі 60-80°C (в залежності від виду фарби може 
застосовуватись при 20-50°C). Застосовується у формі, що 
поставляється.

Занурення і 
розпилення Рідина

CONTROX E 162

Органічний засіб для видалення фарб з залізних, стальних, 
алюмінієвих та інших металевих поверхонь. Застосовується 
як при кімнатній температурі, так і в нагрітому стані (20-80°C). 
Застосовується у формі, що поставляється.

Занурення і 
розпилення Рідина

CONTROX E 230

Засіб для видалення синтетичних фарб на основі епоксидних 
смол, поліестерних порошкових покрив, нафтового вуглецю і 
подібного: з компонентів з заліза, сталі, магнію і хімічно стійких 
пластиків. Засіб не підходить для алюмінієвих і цинкових деталей. 
Застосовується при температурі 70-90°C. Розводиться водою 1:1.

Занурення і 
розпилення Рідина

ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ ДО ФАРБУВАННЯ

Продукт Застосування і особливості рН
Температура 

робочого 
розчину, °С

Тип 
покриви Концентрація

DECORRDAL 20-1
Для травлення.
Розпиленням і зануренням.
Для сталей.

6,1 (концент.) 
6,5 (1%-й р-н) 20-70°C  -

3,0-5,0% 
розпиленням 

5,0-15,0% 
зануренням

DECORRDAL 20-11 Для травлення.
Розпиленням і зануренням.

<1 (концент.) 
1,5 (1%-й р-н) 30-60°C  -

2,0-10,0% 
розпиленням 

3,0-15,0% 
зануренням

DECORRDAL 29-74 Для травлення.
Розпиленням. Утворює шар фосфатів. 2,1 (1%-й р-н) 40-70°C  - 3,0-50,0%

DECORRDAL 40-28-4 SAZ

Реагент для залізофосфатації.
Для методу розпилення.
Для різноманітних сталей, алюмінієвих
та оцинкованих поверхонь.

1,7 (концент.) 
2,7 (1%-й р-н) 55-70°C FePh 1,0-4,0%

DECORRDAL 47-15

Продукт на основі розчинника. 
Для одночасного обезжирення 
і залізофосфатації. Обробка 
здійснюєтья протиранням
серветкою або щіткою.
Для різноманітних металів. 

2,7 навколишня FePh готовий до 
використання

DECORRDAL 735

Реагент для утворення цирконієвих 
покрив. Розпиленням і зануренням. 
Для обробки алюмінію, 
гальванізованих поверхонь і сталей. 

2,6 (1%-й р-н) 25-60°C цирконієві 
сполуки 1,0-4,0%

DECORRDAL AL 230 A
Реагент для утворення цирконієвих 
покрив. Розпиленням і зануренням. 
Для алюміню і алюмінієвих сплавів.

<1 (концент.) 
2,3 (1%-й р-н) навколишня цирконієві 

сполуки 0,5-1,5%

DECORRDAL 40-132

Реагент для залізо-фосфатації. 
Розпиленням і зануренням. Для сталі, 
алюмінія і цинку. Може наноситись 
машинами високого тиску KARCHER.

4,8 (1%-й р-н)  40-65°C FePh 1,5-3,0%

DECORRDAL 500 A

Реагент для цинк-фосфатації. 
Розпиленням і зануренням. Для сталі 
і алюмінія. Не містить нікеля. Перед 
фарбуванням електрофорезом або 
порошковими фарбами.

2,2 (5%-й р-н)  45-55°C ZnPh 5-7%
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