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CeSOL 

UHLOVODÍKOVÝ ČISTÍCÍ A ODMAŠ ŤOVACÍ PŘÍPRAVEK 
 
 

1. Popis a kvalitativní vlastnosti 
CeSOL je organický lehký uhlovodíkový přípravek. Neobsahuje halogenované uhlovodíky, obsah 
aromatických látek je pod 0,1 %. Dále neobsahuje PTBB, PCB a PCT a proto je hodnocen jako 
vhodný produkt z hlediska životního prostředí. Je neagresivní proti nátěrům a umělým hmotám. 
Přípravek je bez výrazného zápachu.  
Hodí se jako náhrada chlorovaných uhlovodíků typu perchloretylen, ale nelze jej aplikovat v parách. 
Používá se v neředěném stavu. S vodou se neslučuje a tvoří ostré rozhraní. Odpařuje se beze zbytku. 
Je nepolární což znamená, že po jeho aplikace je povrh chráněn proti vzdušné vlhkosti po dobu 24 až 
48 hod. podle typu skladování.  
Jedná se o hořlavinu III. třídy nebezpečnosti. Protože se jedná o uhlovodíkový přípravek, je vhodný 
pro různé jakosti materiálů od ocelí až po barevné kovy a jejich slitiny, sklo, plasty. Velmi dobře 
rozpouští živočišné, rostlinné a minerální tuky a oleje. Odplavuje mechanické nečistoty včetně 
měkkých typů karbonů.  
 

2. Oblast použití 
Protože se jedná o hořlavinu III. tř. nebezpečnosti je vhodné jej používat pro čištění, kde si přejeme, 
aby povrch byl 100 % odmaštěn. Aplikujeme jej i na hrubé vrstvy nečistot, při opravách, v mycích 
stolech, na jemné dočištění v lakovacích linkách před nanášením všech typů nátěrových hmot. 
Odpařuje se beze zbytku a proto je zvlášť vhodný před aplikací studeného zinku práškových barev 
a všech nátěrových hmot. 
Nanáší se štětcem nebo nízkotlakým postřikem, ponorem, případně se aplikuje ve spreji. Tento 
přípravek je možno použít i v ultrazvukových vanách.  
 
 

3. Výhody přípravku 
- dokonalé odmaštění 
- odmašťování bez ohřevu lázně – úspora energie 
- dodavatelská firma QTS – nýty spol. s r.o. odebírá nasycený přípravek zpět k zneškodnění 
 

 
 

4. Technická data 
Skupenství (při 20 0C):    kapalné  
Barva:                 čirá 
Zápach:     charakteristický 
Bod varu/destilační rozsah (0C):             190 - 203 
Bod tání (0C)                pod - 20 
Bod vzplanutí (0C):               62 
Zápalná teplota (0C):               200 
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):  6,8 
     dolní mez (% obj):             0,4 

Hustota (při 20 0C):               0,789 g/cm3 
Rozpustnost (při 20 0C) ve vodě:           nerozpustný 
Skupina výbušnosti:                                      II.A 
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DeSOL 
UHLOVODÍKOVÝ ČISTÍCÍ A ODMAŠ ŤOVACÍ PŘÍPRAVEK 

 
 

1. Popis a kvalitativní vlastnosti 
deSOL je organický lehký uhlovodíkový přípravek. Neobsahuje halogenované uhlovodíky, obsah 
aromatických látek je pod 0,1 %. Dále neobsahuje PTBB, PCB a PCT a proto je hodnocen jako 
vhodný produkt z hlediska životního prostředí. Je neagresivní proti nátěrům a umělým hmotám. 
Přípravek je bez výrazného zápachu.  
Hodí se jako náhrada chlorovaných uhlovodíků typu perchloretylen, ale nelze jej aplikovat v parách. 
Používá se v neředěném stavu. S vodou se neslučuje a tvoří ostré rozhraní. Odpařuje se beze zbytku. 
Je nepolární což znamená, že po jeho aplikace je povrh chráněn proti vzdušné vlhkosti po dobu 24 až 
48 hod. podle typu skladování.  
Jedná se o hořlavinu III. třídy nebezpečnosti. Protože se jedná o uhlovodíkový přípravek, je vhodný 
pro různé jakosti materiálů od ocelí až po barevné kovy a jejich slitiny, sklo, plasty. Velmi dobře 
rozpouští živočišné, rostlinné a minerální tuky a oleje. Odplavuje mechanické nečistoty včetně 
měkkých typů karbonů.  
 

2. Oblast použití 
Protože se jedná o hořlavinu III. tř. nebezpečnosti je vhodné jej používat pro čištění, kde si přejeme, 
aby povrch byl 100 % odmaštěn. Aplikujeme jej i na hrubé vrstvy nečistot, při opravách, v mycích 
stolech, na jemné dočištění v lakovacích linkách před nanášením všech typů nátěrových hmot. 
Odpařuje se beze zbytku a proto je zvlášť vhodný před aplikací studeného zinku práškových barev 
a všech nátěrových hmot. 
Nanáší se štětcem nebo nízkotlakým postřikem, ponorem, případně se aplikuje ve spreji. Tento 
přípravek je možno použít i v ultrazvukových vanách.  
 
 

3. Výhody přípravku 
- dokonalé odmaštění 
- odmašťování bez ohřevu lázně – úspora energie 
- dodavatelská firma QTS – nýty spol. s r.o. odebírá nasycený přípravek zpět k zneškodnění 
 

 
 

4. Technická data 
Skupenství (při 20 0C):    kapalné  
Barva:                 čirá 
Zápach:                charakteristický 
Bod varu/destilační rozsah (0C):             173-193 
Bod tání (0C)                pod - 20 
Bod vzplanutí (0C):               57 
Zápalná teplota (0C):               230 
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):  7,0 
     dolní mez (% obj):             0,6 

Hustota (při 20 0C):               0,7601 g/cm3 
Rozpustnost (při 20 0C) ve vodě:           nerozpustný 
Skupina výbušnosti:                                      II.A 
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Standard Plus 
KONZERVA ČNÍ A TAKÉ ODMAŠ ŤOVACÍ PŘÍPRAVEK 

 
 

1. Popis a kvalitativní vlastnosti 
Standard Plus je organický lehký uhlovodíkový přípravek s obsahem parafinů. Neobsahuje 
halogenované uhlovodíky, obsah aromatických látek je pod 0,1 %. Dále neobsahuje PTBB, PCB 
a PCT a proto je hodnocen jako vhodný produkt z hlediska životního prostředí. Je neagresivní proti 
nátěrům a umělým hmotám. Přípravek má charakteristický zápach (mírný).  
Používá se v neředěném stavu. S vodou se neslučuje a tvoří ostré rozhraní. Po odpaření uhlovodíkové 
složky parafin zatvrdne a vytvoří vrstvu 1 µ, která chrání proti korozi. Jedná se o hořlavinu III. třídy 
nebezpečnosti. Protože se jedná o uhlovodíkový přípravek, je vhodný pro různé jakosti materiálů od 
ocelí až po barevné kovy a jejich slitiny, sklo, plasty. Velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné 
a minerální tuky a oleje, ale při nasycení těmito látkami nezůstane vrstva parafinu nepřilnavá a může 
dojít k pocitu mastnoty.  
 
 

2. Oblast použití 
Protože se jedná o hořlavinu III. tř. nebezpečnosti je vhodné jej používat pro ochranu kovového 
povrchu v rozmezí měsíce až 12 měsíců podle požadavku zadavatele a způsobu skladování.  
Aplikujeme jej ponorem či postřikem.  
 
 

3. Výhody přípravku 
- Dlouhodobá ochrana proti korozi 
- Po zaschnutí parafinu povrch nelepí a přesto je chráněn 
- Vysoce vzlínavý přípravek je možné jej aplikovat i pouze postřikem 
 

 
 

4. Technická data 
Skupenství (při 20 0C):    kapalné  
Barva:                 čirá 
Zápach:                charakteristický 
Bod varu/destilační rozsah (0C):             190 
Bod tání (0C)                pod - 20 
Bod vzplanutí (0C):               65 
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):  4,3 
     dolní mez (% obj):             0,6 

Hustota (při 20 0C):               0,745 g/cm3 
Rozpustnost (při 20 0C) ve vodě:           nerozpustný 
Skupina výbušnosti:                                      II.A 
 


