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Odmaš ťovací prost ředek na odmaš ťování sou částek ze železa i ba-
revných kov ů v potraviná řském pr ůmyslu. 

Pro profesionální užití  
 
 
 
Prostředek na studené odmašťování součástek ze železa i barevných kovů, které jsou ve styku s potravi-
nami. Produkt neobsahuje žádné aromatické sloučeniny a přísady na bázi bromu nebo chlóru. Při použití 
neexistuje žádné riziko koroze na leštěných nebo jemných částech. 
 
 
 
IGOSOLVE AL se doporučuje pro studené odmašťování kovových součástí ze železa i barevných kovů a 
jejich slitin přicházejících do styku s potravinami. Používá se zejména v konzervárnách, mlýnech, pekár-
nách, na jatkách, v pivovarech atd. 
 
 
 
- Vzhled: bezbarvá kapalina 
- Bez zápachu 
- Bod vzplanutí: 56°C 
- Hustota při 20°C: 0,76 kg/m3 

- Viskozita při 25°C: 1.50 mm2/s (ASTM D445) 
- Teplota samovznícení: > 200°C 
- Bod tuhnutí: < -50°C 
- Rychlost odpařování (n-butylacetát = 1): 0,09 
- Čistý objem: 97% účinné použitelné látky 
- Hořlavý hnací plyn 
 
 
 
Aerosol použijte ve vzdálenosti 20 cm od součástek, které mají být odmaštěny. Ponechte uschnout po 
dobu 30 až 60 sekund. Otřete součástku nebo povrch čistým suchým hadříkem. Pracujte vždy v dobře vě-
traných prostorech.  
 
Obsah nádobky 400 ml.  
 
Optimální použití tohoto aerosolu je do jednoho rok u od data dodání.  
 
Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlast-
nosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit  s návo-
dem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu 
znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpověd-
nost za škody způsobené případným zneužitím. 
 

                                                                                                                                                                                   Datum FR : 11/03/2016 

                                                                                                                                                                                   Datum CZ : 20/05/2016 
 
 
Distributor pro Českou republiku:  
Unifleg CZ spol. s r.o. , Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.:  +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 
541 904, e-mail:  unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz,  
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