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Zastosowanie Produkt Parametry Cechy produktu Korzyści Efekt zastosowania

Preparat do 
odtłuszczania na 
zimno 

ESKAPON S 115 Punkt zapłonu: 28°C 
Szybkość parowania: 20 
Zawartość związków 
aromatycznych <0,1% 

Łagodny zapach, bez 
aromatów 
                                        
lotny

Bez związków aromatycznych, 
przyjemny zapach 

Schnięcie bez pozostałości

Zalety BHP 

Średni czas 
odparowania, zaleta przy 
dużych powierzchniach 

Preparat do 
odtłuszczania na 
zimno 

ESKAPON S 116 Punkt zapłonu: 24°C 
Szybkość parowania: 26 
Zawartość związków 
aromatycznych: ok.18% 

lotny Schnięcie bez pozostałości Średni czas 
odparowania, zaleta przy 
dużych powierzchniach 

Rozpuszcza utwardzone 
oleje, tłuszcze, plamy 
smoły oraz kleje 

Preparat do 
odtłuszczania na 
zimno 

ESKAPON S 196 Punkt zapłonu: 42°C 
Szybkość parowania: 50 
Zawartość związków 
aromatycznych: <0,1% 

Łagodny zapach, bez 
aromatów 
                                       
Średnio lotny 

Bez związków aromatycznych, 
przyjemny zapach 

Schnięcie bez pozostałości 

Zalety BHP 

Średni czas 
odparowania, zaleta przy 
dużych powierzchniach 

Preparat do 
odtłuszczania na 
zimno 

ESKAPON S 143 Punkt zapłonu: 41°C 
Szybkość parowania: 50 
Zawartość związków 
aromatycznych: ok. 18% 

Średnio lotny Schnięcie bez pozostałości  Średni czas 
odparowania, zaleta przy 
dużych powierzchniach 

Rozpuszcza utwardzone 
oleje, tłuszcze, plamy 
smoły oraz kleje 
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Preparat do 
odtłuszczania na 
zimno

ESKAPON S 186 Punkt zapłonu: 62°C 
Szybkość parowania: 160 
Zawartość związków 
aromatycznych: <0,1%

Łagodny zapach, bez 
aromatów 
                                       
Wolno lotny 

Bez związków aromatycznych, 
przyjemny zapach 

Schnięcie bez pozostałości 
niska palność

Zalety BHP 

Mała szybkość 
parowania

Preparat do 
odtłuszczania na 
zimno 

ESKAPON S 565 Punkt zapłonu: 62°C 
Szybkość parowania: 90 
Zawartość związków 
aromatycznych: <0,1% 

Łagodny zapach, bez 
aromatów 
                                        
Wolno lotny 

Bez związków aromatycznych, 
przyjemny zapach 

Schnięcie bez pozostałości 
niska palność

Zalety BHP    

Mała szybkość 
parowania

Preparat do 
odtłuszczania na 
zimno  

ESKAPON S 94 Punkt zapłonu: 62°C 
Szybkość parowania: 160 
Zawartość związków 
aromatycznych: ok. 18% 

                                      
Wolno lotny Schnięcie bez pozostałości  

niska palność 

Średni czas 
odparowania, zaleta przy 
dużych powierzchniach 

Rozpuszcza utwardzone 
oleje, tłuszcze, plamy 
smoły oraz kleje 

Mała szybkość 
parowania 

Preparat do 
odtłuszczania na 
zimno 

ESKAPON S 588 
Punkt zapłonu: 100°C 
Szybkość parowania: > 
4000  
Zawartość związków 
aromatycznych: <0,1% 

Łagodny zapach, bez 
aromatów 
                                       
Brak LZO 

Niska palność Redukcja LZO 
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