ISOPAR H
POPIS

POU ITÍ

ISOPAR H je syntetická kapalina
neobsahující halogeny. Je ur ená
zejména pro
ní a odma ování
v za ízeních pracujících p i normální
teplot .

ISOPAR H m e v mnoha p ípadech
úsp
nahradit chlorované kapalné
uhlovodíky, jako jsou nap . tri- a
perchlóretylén.

Jeho ú innost byla prokázána na ad
Pro ISOPAR H jsou charakteristické aplikací. ISOPAR H je obzvlá
vhodný
následující kvalitativní vlastnosti:
pro pou ití v za ízeních pracujících za
normální
teploty.
Pi
dodr ení
Neobsahuje
ádné halogeny, je odpovídajících bezpe nostních opat ení
e být ISOPAR H aplikován
pln syntetický
následujícími zp soby:
Vysoká istící schopnost
Naná ením
tcem,
pono ováním
edm
nebo
skráp
ním
Vynikající vzlínavost (zate e i do
velmi malých otvor )
V ultrazvukových istících za ízeních
ijatelná rychlost odpa ování, bez
V za ízeních na odma ování horkou
nep íjemného zápachu
parou rekonstruovaných na odma ní v
kapalné fázi
Obsah aromát pod 0,002 % hm
Ve velkých istících linkách pracujících
na principu pono ování a skráp ní
edm , tvo ících sou ást ucelených
Bod vzplanutí vy í, ne 55 oC
(kapalina t ídy nebezpe nosti III technologických proces
podle SN 65 0201)
Nepo kozuje

ný povrch

istící schopnost byla laboratorn
odzkou ena
a
optimalizována
edev ím pro oleje a kapaliny
ESSO ur ené ke zpracování kov .
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Zku ební
metoda

Technické parametry
Sm rodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

ISOPAR H
Hustota p i 15 °C
Bod vzplanutí (P.M.)
Obsah síry
Obsah aromát
Barva podle Saybolda
Destila ní rozmezí
Za átek destilace
Konec destilace
íslo odpa ení (Ether = 1)
ída nebezpe nosti

kg/m3
°C
% hm
%

765
58
< 0,01
<0,1
+ 30

°C
175
195
65
III

DIN 51 757
DIN 51 758
DIN 51 400, ást 6
ASTM D 1319
DIN 51 599
DIN 51 751

DIN 53 170
SN 65 0201

Jedná se o informativní údaje, v p ípad reklamace je nutné postupovat v souladu se v eobecnými dodacími podmínkami.
Dal í informace jsou obsa eny v listu s bezpe nostními údaji.
-Ochrana zdraví: P i zacházení s mazivy je t eba dbát na v eobecná pravidla ochrany p i práci, viz list s bezpe nostními
údaji.
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