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Zastosowanie Produkt Parametry Cechy produkty Korzyści Efekt zastosowania

Preparat do 
czyszczenia tworzyw 
sztucznych przed 
powlekaniem 

ESKAPHOR N 6502 Stężenie: 0,5 - 2,0 % 
Temperatura stosowania: 
35 - 70°C  
Czas procesu: 1,5 - 3,0 
minut 

Kwaśny preparat do 
czyszczenia 
zewnętrznych lub 
wewnętrznych środków 
antyadhezyjnych w 
technologii natryskowej  
w branży tworzyw 
sztucznych 

Brak krzemianów 
                                                                                   
Brak twardych związków 
kompleksowych 

Bardzo dobra spłukiwalność 

Możliwość automatycznego 
sterowania procesu za 
pomocą przewodnictwa lub za 
pomocą wartości pH 

Wysoka aktywność 
powierzchniowa 

Bardzo dobra 
przyczepność farby 

Preparat do 
czyszczenia 
tworzyw 
sztucznych przed 
powlekaniem 

ESKAPHOR 6809 Stężenie: 0,5 - 2,0 % 
Temperatura stosowania: 
50 - 70°C  
Czas procesu: 1,5 - 3,0 
minut 

Lekko alkaliczny preparat 
do czyszczenia 
zewnętrznych lub 
wewnętrznych środków 
antyadhezyjnych  
w technologii natryskowej 
w branży tworzyw 
sztucznych 
                                                    
Brak krzemianów 
                                                                                   
Brak twardych związków 
kompleksowych 

Dobra spłukiwalność 

Możliwość automatycznego 
sterowania procesu za 
pomocą przewodnictwa 

Wysoka aktywność 
powierzchniowa 

Bardzo dobra 
przyczepność farby 
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Preparaty do 
czyszczenia 
tworzyw 
sztucznych przed 
powlekaniem 

ESKAPHOR 6976 Stężenie: 0,5 - 2,0 % 
Temperatura: 50 - 70°C 
Czas procesu: 1,5 - 3,0 
minut 

Lekko alkaliczny preparat 
do czyszczenia 
zewnętrznych lub 
wewnętrznych środków 
antyadhezyjnych  
w technologii natryskowej 
do branży tworzyw 
sztucznych 
                                                               
Brak krzemianów 
                                                                                   
Brak twardych związków 
kompleksowych 

Dobra spłukiwalność 

Możliwość sterowania procesu 
za pomocą przewodnictwa 

Wysoka aktywność 
powierzchniowa 

Bardzo dobra 
przyczepność farby 
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Preparaty do 
czyszczenia 
tworzyw 
sztucznych przed 
powlekaniem 

ESKAPHOR 7094 Stężenie: 0,5 - 2,0 % 
Temperatura: 50 - 70°C 
czas procesu: 1,5 - 3,0 
minut 

Neutralny preparat do 
czyszczenia 
zewnętrznych lub 
wewnętrznych środków 
antyadhezyjnych  
w technologii natryskowej 
do branży tworzyw 
sztucznych  
                                             
Brak krzemianów 
                                                                                   
Brak twardych związków 
kompleksowych 

Niewielka ilość soli 
    

Dobra spłukiwalność 

Możliwość sterowania procesu 
za pomocą przewodnictwa 

Wysoka aktywność 
powierzchniowa 

Bardzo dobra 
przyczepność farby 
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