
 

Mořící přípravky pro hliník 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určen pro Produkt Parametry produktu Schopnosti produktu Výhody produktu Přínosy produktu 

 

Kyselý odmašťovací 

a mořící přípravek 

pro hliník 

 

ESKAPHOR AB 820-2 

 

 

Koncentrace: 10 - 25%,  

Teplota:  RT (pokojová) 

 

Kyselý mořící přípravek 

pro ponor nebo nanášení 

válcem, či štětcem. 

 

Obsahuje volné fluoridy 

Obsahuje tenzidy 

 

 

Jednoduchá a rychlá mořící 

reakce 

 

Zvýšení přilnavosti laku 

na hliníku 

 

Kyselý odmašťovací 

a mořící přípravek 

pro hliník 

 

ESKAPHOR AB 7010 

 

Koncentrace: 4 – 6 %,  

Teplota: 35 - 45°C 

 

Kyselý mořící přípravek 

pro ponor nebo postřik 

 

Obsahuje vázané fluoridy 

Neobsahuje tenzidy 

 

 

Jednoduchá mořící reakce  

 

Zvýšení přilnavosti laku 

na hliníku 

 

BEZ kyseliny 

fluorovodíkové 

 

Alkalický 

odmašťovací a 

mořící přípravek pro 

hliník, jeho slitiny a 

zinek. 

 

ESKAPHOR AB 6797 

 

Koncentrace: 1 - 10%,  

Teplota: 20 - 70°C 

 

 

Alkalický mořící přípravek 

pro ponor nebo postřik 

pro hliník nebo žárový 

zinek 

Neobsahuje fluoridy 

Neobsahuje tenzidy 

 

 

Jednoduchá mořící reakce 

 

Zvýšení přilnavosti laku 

na hliníku 

 

Odstraňování eloxových 

vrstev 



 

 

Mořící přípravky pro nerez 

 

 
 

 

 

Určen pro Produkt Parametry produktu Schopnosti produktu Výhody produktu Přínosy produktu 

 

Mořící ponorový 

přípravek pro nerez  

 

 

ESKAPHOR S 800 

 

Koncentrace: 50%,  

Teplota: 20 - 40°C 

 

 

Kyselý mořící přípravek 

pro ponor 

 

Obsahuje kyselinu 

fluorovodíkovou  

 

 

Jednoduché moření a 

odstraňování okují 

 

 

Odstranění oxidů a vrstev 

souvisejících s 

zpracováním nerezy 

 

Mořící pasta pro 

nerez  

 

 

ESKAPHOR Beizpaste 

extra stark 

(mořící pasta extra 

ostrá) 

 

Koncentrace: PUR  

(neředí se) 

Teplota:  RT (pokojová) 

 

 

Kyselý mořící přípravek 

pro nanášení válcem, či 

štětcem 

 

Obsahuje kyselinu 

fluorovodíkovou  

 

 

Jednoduché moření a 

odstraňování okují z velmi silně 

okujeného a zabarveného 

povrchu 

 

 

Jednoduché 

odstraňování okují 

 

Mořící postřikový gel 

pro nerez  

 

 

ESKAPHOR  

Sprühbeizgel extra 

stark  

(mořící pasta extra 

ostrá) 

Červeně zbarvená 

 

 

Koncentrace:  PUR  

(neředí se) 

Teplota:  RT (pokojová) 

 

 

Kyselý mořící přípravek 

pro postřik 

 

Obsahuje kyselinu 

fluorovodíkovou 

 

 

Jednoduché moření a 

odstraňování okují z velmi silně 

okujeného a zabarveného 

povrchu 

 

Rychlý úběr 

 

 

Jednoduché moření a 

odstraňování okují na 

velkých plochách 

 

Rychlé a spolehlivé 

ošetření povrchu díky 

zabarvenému médiu 

 


