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Určen pro Produkt 
Parametry 
produktu 

Schopnosti produktu Výhody produktu Přínosy produktu 

 

Odlakování  
HÁČKŮ,silikonových 
KRYTEK, 
Neshodných dílů 
Lakovacích pistolí 
 

 

ESKATEN OMC 2200  
studený odlakovač 

 

kyselý 
 

tekutý 
 

Bez nutnosti ohřevu 
bez CMR-látek 

 

Žádné náklady na energii 
pro ohřev 

 

Odlakování  
NEdemontovatelných 
dílů a komponentů 
lakovacích zařízení 
 

 

ESKASTRIP 1602  
gelový odlakovač 

 

kyselý 
 

 

gel 
 

Bez nutnosti demontovat díly 
 

Minimální náklady 
 

 

Odlakování  
HÁČKŮ, 
Neshodných dílů z 
oceli 

 

ESKASTRIP H 365 A 
horký odlakovač 

 

alkalický 
 

tekutý 
bez aminů 
PONOR i POSTŘIK 

 

Bez aminů 
Nepatrný zápach 

 

Výhodný z hlediska 
bezpečnosti práce. 
Jeden produkt pro velké 
množství druhů laků 

 

Odlakování  
HÁČKŮ, 
Neshodných dílů z 
oceli  

 

ESKASTRIP H 365 A 
Koncentrát 
horký odlakovač 

 

alkalický 
 

tekutý 
bez aminů 
PONOR i POSTŘIK 

 

Bez aminů 
Nepatrný zápach 
Nepatrná skladová zásoba 

 

Výhodný z hlediska 
bezpečnosti práce. 
Jeden produkt pro velké 
množství druhů laků 

 

Odlakování  
HÁČKŮ, 
Neshodných dílů z 
oceli 

 

ESKASTRIP H 470 A 
horký odlakovač 

 

alkalický 
 

PONOR i POSTŘIK 
 

Jednoduchá obsluha 
 

Jeden produkt pro velké 
množství druhů laků 

 
Odlakování 
silikonových KRYTEK 
 

 
ESKASTRIP H 502 
horký odlakovač 

 
alkalický 

 
bez aminů 
PONOR 

 
bez CMR-látek 

 
Výhodný z hlediska 
bezpečnosti práce 
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Určen pro Produkt 
Parametry 
produktu Schopnosti produktu Výhody produktu Přínosy produktu 

 
Odlakování KTL 
HÁČKŮ, 
Neshodných dílů z 
oceli 

 
ESKASTRIP H 551 A 
horký odlakovač  

 
alkalický 

 
bez aminů 
PONOR i POSTŘIK 

 
bez aminů 
nepatrný zápach 

 
Výhodný z hlediska 
bezpečnosti práce. 
 
Jeden produkt pro velké 
množství druhů laků 
 

 
Odlakování 
HLINÍKOVÝCH 
RÁFKŮ a dalších dílů 
jak z hliníku tak oceli 

 
ESKASTRIP H 1635  
studený i horký odlakovač 
 

 
alkalický 

 
bez aminů 
PONOR i POSTŘIK  
 

 
bez CMR-látek 

 
Výhodný z hlediska 
bezpečnosti práce. 
 
Jeden produkt pro různé 
druhy MATERIÁLŮ 
 

 
Odlakování 
HLINÍKOVÝCH 
RÁFKŮ  a dalších dílů 
jak z hliníku tak oceli 

 
ESKASTRIP H 1643 
horký odlakovač 

 
alkalický 

 
tekutý 
PONOR 

 
bez CMR-látek 

 
Výhodný z hlediska 
bezpečnosti práce. 
 
Jeden produkt pro různé 
druhy MATERIÁLŮ 
 


