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“КОРОЗА КАРАТ” ООД е
официалният представител
за Република България на
“АСИО”, един от водещите
чешки
производители
на
плувни басейни и технологии
за очистка на отпадните
води.

PRAGOLOD 18

“КОРОЗА КАРАТ” ООД е
официалният представител
за Република България и югоизточна Европа (Румъния,
Сърбия, Черна гора, Косово,
Македония, Гърция, Турция и
Албания) на “ПРАГОХЕМА”,
най-големият чешки производител
на
химикали
в
областта на повърхностната
обработка - обезмасляване,
галваника, фосфатиране и др.

Течен неутрален обезмаслител

Предназначение
Препаратът е подходящ за промишлено обезмасляване във вани, камери или проходни пръскащи
обезмасляващи машини /с ползване на обезпеняващи препарати/ и за ръчно измиване. Pragolod 18 е също
така подходящ за миене под налягане с помощта на съоръжения тип WAP. Предназначен е за чистене и
обезмасляване на стоманени, чугунени и месингови детайли, включително и полуфабрикати или изделия от
алуминий и спалвите му. Може да се ползва и за чистене на хроматни поцинковани предмети, стъкло и
керамика а след проведена проба и за лакирани предмети /внимание относно различното качество и
устойчивост на лаковете!/.

Външен вид и характеристика
Pragolod 18 е течен, почти неутрален обезмасляващ и почистващ препарат, подходящ за
обезмасляване на стомана, алуминий и сплавите му, мед и сплавите й, лакирани плоскости и пластмаси.

Апликиране и съоръжения
Апликира се чрез потапяне или пръскане при препоръчаната концентрация и температура на
работния разтвор, или в миещи съоръжения под налягане. Ако обезмаслителят Pragolod 18 се ползва за
пръскане или за миене под налягане – може от време на време да се повишава пенливостта на разтвора – в
такива случаи тя се понижава с добавяне на обезпеняващия преперат Pragolod AF 54 или Pragolod 470.
Помощни препарати за понижаване на пенливостта, особено подходящи при пръскане:
Pragolod AF 54 - кафеникава течност. Препоръчано дозиране: 1-2л/1000л от разтвора
Pragolod 470
- жълтеникава вискозна течност. Препоръчано дозиране: 5-20 л/1000л от разтвора
Примери на работните условия с ползването на Pragolod 18:

Препоръчана концентрация

потапяне

2 - 10 %

пръскане

3-7%

ръчно миене

5 - 50 %

pH (1 % разтвор)

7-8

Препоръчана работна температура на разтвора

20 - 80 oC

Опаковки
РЕ варели - нето 50 литра /или други по договорка/

По време на работа с концентрата и с работния разтвор трябва да се спазват всички наредби за
безопасност при работа с опасни химикали. При подготвяне на разтворите и манипулиране с концентратите
работниците трябва да са снабдени с лични средства за защита – обувки, престилка, ръкавици и маска-щит.
Ако кожата се замърси с химикалите, трябва щателно да бъде измита с вода. По време на работа е
забранено яденето, пиенето и пушенето. Горещите разтвори трябва да имат добра аспирация.
Производител:
PRAGOCHEMA Ltd. – Czech Republic
© “КОРОЗА КАРАТ” ООД
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