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Určen pro Produkt Parametry produktu Schopnosti produktu Výhody produktu Přínosy produktu 

 

Čištění strojů při 

opravách a údržbě 

 

 

ESKAPON E 5300 

 

 

Koncentrace: 1 - 25% 

Teplota: 20 - 90°C 

 

Pro postřik, ponos s / bez 

ultrazvuku, či pro zařízení s 

proudem páry 

 

 

Čistič všestranně 

použitelný s  

tvorbou intenzivní pěny, 

bez nebezpečných látek 

 

 

Moderní čistící prostředek  

s nízkou nebezpečností 

pracovního prostředí ředitelný 

s vodou i v poměru 1:100 

 

Nízkou nebezpečností 

pracovního prostředí 

ředitelný pro pracovníky 

 

Vysoký čistící účinek, 

snadné skladování 

 

 

Čištění strojů při 

opravách a údržbě 

 

 

ESKAPON E 5060 

 

 

Koncentrace: 1 - 25%  

Teplota: 20 - 100°C 

 

Pro postřik, ponos s / bez 

ultrazvuku, či pro zařízení s 

proudem páry 

 

Čistič slabě alkalický, 

nehořlavý s příjemnou 

vůní 

 

 

Výkonný čistič s inhibicí koroze 

ředitelný vodou v poměru 

1:100 

 

Čisté povrchu, 

zjednodušují práci při 

opravě, či montáži 

 

 

Čištění strojů při 

opravách a údržbě 

 

 

ESKAPON E 5200 

 

Koncentrace: 1 - 10% 

Teplota:  20 - 90°C 

 

Pro postřik, ponor s / bez 

ultrazvuku, také pro zařízení 

s proudem páry, či s horkou 

vodou pod vysokým 

tlakem. 

 

 

Mírně alkalická, nehořlavá, 

fluorescenční kapalina 

s příjemnou vůní 

 

 

V praxi osvědčený univerzální 

čisticí prostředek s vysokou 

adsorpcí nečistot, ředitelný i 

v poměru 1:100 s vodou 

 

Jeden produkt pro 

vícenásobné použití. 

 

Snižuje náklady na 

skladování 
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Čištění podlah 

 

 

ESKAPON E 5305 

 

 

Koncentrace: 1 - 5% 

Teplota:  20 - 90°C 

 

Výkonný podlahový čistič 

s jemnou vůní 

 

Rychlé a efektivní čištění 

s nízkou nebezpečností 

pracovního prostředí 

 

Čisté podlahy 

 

Úspora času 

 

Příjemná vůně 

 

 

Čištění vozidel 

 

 

ESKAPHOR HD 6 

 

 

Koncentrace: ca. 1%, 

Teplota:  20 - 100°C 

 

Pro mytí kartáči, pro 

zařízení s proudem páry, či 

s horkou vodou 

pod vysokým tlakem. 

 

 

Výrobek pro použití ve 

vysokotlakých čisticích 

zařízeních s velmi 

účinnými mycími 

substancemi a speciálními 

přísadami 

 

Žádné napadání ani citlivých 

povrchů jako jsou laky, plasty, 

hliník či zinek. 

 

Schopnost inhibice koroze 

 

 

Výkonné čištění i na 

citlivých površích 

 

 

 

Čištění vozidel 

 

 

ESKAPHOR HD 89 

 

Koncentrace: ca. 1% 

Teplota:  20 - 100°C 

 

Pro mytí kartáči, pro 

zařízení s proudem páry, či 

s horkou vodou 

pod vysokým tlakem. 

 

 

Vysoce koncentrovaný, 

alkalický, kapalný čisticí 

prostředek bez obsahu 

fosfátů pro mytí a čištění 

vozidel 

 

Snadné odstraňování i silného 

znečištění 

 

Výkonné čištění 

 

Univerzálnost použití 

 


