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Zastosowanie Produkt Parametry Cechy produktu Korzyści Efekt zastosowania

Preparat do 
odtłuszczania 
przed 
cienkowarstwową 
pasywacją 
(powłoka 
nanoceramiczna) 

ESKAPHOR K 6780     
Alkaliczny preparat do 
czyszczenia  
w technologii 
natryskowej 

Stężenie: 2 - 3 %                       
pH (1%) = 12                                        
Temperatura pracy: 
40 - 60 °C 

Dla wszystkich metali  

Nie narusza powierzchni 
aluminium i cynku 
                                                                  
W połączeniu ze 
wzmacniaczem 
odtłuszczania 
ESKAPHOR EM 326 
działanie  
przy 40 °C 

Doskonałe odtłuszczanie już przy 
40°C   

Optymalne odtłuszczanie różnych 
zabrudzeń 

Automatyczne dozowanie na 
podstawie przewodności 

Delikatny dla materiału (części o 
małej tolerancji wymiaru) 

Niskie koszty energii 
podczas pracy przy 
niskich temperaturach 

Preparat do 
odtłuszczania 
przed 
cienkowarstwową 
pasywacją 
(powłoka  
nanoceramiczna 
) 

ESKAPHOR K 6783      
Alkaliczny preparat do 
czyszczenia  
w technologii 
natryskowej 

Stężenie: 2 - 3 %                       
pH (1%) = 11,5                                    
Temperatura pracy: 
40 - 60 °C 

Dla wszystkich metali  
Możliwe naruszenie 
powierzchni aluminium  
i cynku 

W połączeniu ze 
wzmacniaczem 
odtłuszczania 
ESKAPHOR EM 326 
działanie  
przy 40 °C 

Doskonałe odtłuszczanie przy 40°C   

Optymalne odtłuszczanie  różnych 
zabrudzeń 

Automatyczne dozowanie na 
podstawie przewodności 

Poprzez delikatne nadtrawienie 
lepsza przyczepność lakieru na 
powierzchni aluminium i cynku 

Niskie koszty energii 
podczas pracy przy 
niskich temperaturach 
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Przygotowanie 
powierzchni 
przed 
lakierowaniem 

ESKAPHOR Z 2000 C 
Fosforanowanie 
cyrkonowe 

Stężenie: 1 - 2 %                       
pH (1%) = 5,0 - 5,5                                  
Temperatura pracy:  
35 - 45 °C 

Dla wszystkich metali  

Mała zawartość 
fosforanów            
                                                                                                      
Odtłuszczanie oraz 
budowa warstwy 
konwersyjnej    
                                              
Niskoszlamiący       
                                                                                                   
Preferowany przed 
lakierami proszkowymi i 
wodnymi 

   

Preparat niskotemperaturowy 
                                                           
Małe obciążenie fosforanami 
wody płuczącej i ścieków  

Zmniejszenie zużycia wody  
płuczącej 

Niskie zużycie 

Krótki czas obróbki 
                                                            
Automatyczne dozowanie przez 
pompę dozującą na podstawie 
wartości pH 

Niskie koszty produkcji 
(energia, woda, 
konserwacja i zużycie)      

Możliwe zastosowanie 
w myjkach o dużej 
przepustowości 
                                               
Lepsza odporność 
korozyjna niż przy 
fosforanowaniu 
żelazowym

Przygotowanie 
powierzchni 
przed 
lakierowaniem 

ESKAPHOR Z 1100 C 
Pasywacja 
cienkowarstwowa 
(powłoka 
nanoceramiczna) 

Stężenie: 1-2 %                       
pH (1%) = 5,0 - 5,5                                  
Temperatura pracy:  
ok. 25 °C 

Dla wszystkich metali  
                                                                                                          
Mała zawartość 
fosforanów      
                                                       
Wymagane wcześniejsze 
odtłuszczenie powierzchni 
                                                                                                        
Niskoszlamiący 
                                                                                                 
Preferowany  przed 
lakierami proszkowymi i 
wodnymi 

Temperatura pokojowa 

Małe obciążenie fosforanami 
wody płuczącej i ścieków 

Niskie zużycie 

Krótki czas obróbki 
                                                            
Automatyczne dozowanie przez 
pompę dozującą na podstawie 
wartości pH 

Niskie koszty produkcji 
(energia, woda, 
konserwacja i zużycie)      
                                          
Możliwe zastosowanie 
w myjkach o dużej 
przepustowości 
                                                         
Lepsza odporność 
korozyjna niż przy 
fosforanowaniu 
żelazowym z 
pasywacją
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Przygotowanie 
powierzchni 
przed 
lakierowaniem

ESKAPHOR P 355 
Kwaśna pasywacja 
cyrkonowa 
(powłoka Nano) 

Stężenie: 
0,15 - 0,25 % 
pH (0,2%) = 4,0 - 4,5                                   
Temperatura pracy: 
ok. 25 °C 

Dla wszystkich metali  
                                                                                                         
bez fosforanów 
                                                                  
Wymagane wcześniejsze 
odtłuszczenie powierzchni 
                                                       
Wystarczające płukanie 
za pomocą mgiełki wody 
DEMI po pasywacji 
                                                                                                   
Bardzo małe ilości szlamu  
                                                                                                   
Zalecany przed lakierami 
elektroforetycznymi 

Temperatura pokojowa 

Brak fosforanów w ściekach 

Niskie zużycie 

Krótki czas obróbki 

Automatyczne dozowanie przez 
pompę dozującą na podstawie 
wartości pH 

Niskie koszty produkcji 
(energia, woda, 
konserwacja i zużycie)      
                                          
Możliwe zastosowanie 
w myjkach o dużej 
przepustowości 
                                                 
Poprawa odporności 
korozyjnej po procesie 
odtłuszczania lub 
odtłuszczania i 
fosforanowania 

Przygotowanie 
powierzchni 
przed 
lakierowaniem  

ESKAPHOR P 400 NR     
Kwaśna pasywacja 
cyrkonowa 
(powłoka Nano) 

Stężenie: 
0,15 - 0,25 % 
pH (0,2%) = 4,0 - 4,5                                  
Temperatura pracy: 
ok. 25 °C 

Dla wszystkich metali  
                                                                                                         
bez fosforanów 
                                                                         
Bardzo małe ilości szlamu   
                                                                                                      
Bez płukania (No-Rinse) 

Temperatura pokojowa 

Brak fosforanów w ściekach 

Niskie zużycie 

Krótki czas obróbki 

Bezproblemowe prowadzenie wody 
w kaskadach 

Automatyczne dozowanie przez 
pompę dozującą na podstawie 
wartości pH 

Znacząca poprawa 
jakości i odporności 
korozyjnej 
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