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Przedsiębiorstwo         Grupy Stockmeier

Produkty do czyszczenia natryskowego w urządzeniach jedno- i wielokomorowych
Leraclen® CGR plus

Ciekły, lekko kwaśny, demulgujący, rozjasniający aluminium i metale nieżelazne, niepieniący
powyżej 50°C.

DANSOCLEAN® N 7075 LT

Ciekły, neutralny o właściwościach antykorozyjnych dla bardzo delikatnych powierzchni,
niepieniący powyżej 38°C.

DANSOCLEAN® HP 83 C

Ciekły, niezawierajacy soli, neutralny demulgujący produkt odpowiedni dla wszystkich materiałów, niepieniący powyżej temperatury pokojowej.

DANSOCLEAN® N 7094 LT

Ciekły, neutralny, uniwersalny produkt czyszczący, niepieniący powyżej 38°C.

Leraclen® SRU

Ciekły, lekko alkaliczny mocno demulgujący, niepieniący powyżej 52°C.

DANSOCLEAN® A 2100

Ciekły, lekko zasadowy, wysokowydajny środek czyszczący zapewniający ochronę
antykorozyjną żelaza, usuwający silne zanieczyszczenia, niepieniący się powyżej 60°C.

DANSOCLEAN® A 6130

Ciekły, zasadowy, wysokowydajny środek czyszczący, zapewniający dobrą ochronę
antykorozyjną żelaza, niepieniący się powyżej 52°C.

DANSOCLEAN® A 6125 LC

Ciekły, silnie zasadowy, wysokowydajny środek czyszczący, demulgujący, o dobrej ochronie
antykorozyjnej żelaza, niepieniący się w temp. otoczenia (powyżej 20°C).

ZASTOSOWANIA WYSOKOCIŚNIENIOWE
Stabilne, obojętne produkty czyszczące do wysokociśnieniowego stosowania
w urządzeniach jedno- i wielokomorowych
DANSOCLEAN® HP 88 C

Ciekły, obojętny, bardzo silnie demulgujący środek czyszczący, odpowiedni do wszystkich
powierzchni, niepieniący w temp. otoczenia (powyżej 20°C).

DANSOCLEAN® HP 90 C

Ciekły, obojętny, bardzo silnie demulgujący środek czyszczący, odpowiedni do wszystkich
powierzchni, niepieniący w temp. otoczenia (powyżej 20°C), pozbawiony soli.
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DODATKI PRZEDŁUŻAJĄCE OKRES PRZYDATNOŚCI KĄPIELI
ADDITIV® 7000 LT

Ciekły, silnie demulgujący środek wspomagający odtłuszczanie, niepieniący powyżej 38°C.

ADDITIV® 7200 TAS

Ciekły, przeciwpieniący, silnie demulgujący środek wspomagający odtłuszczanie, niepieniący powyżej 38°C.

ADDITIV® 6001 T

Ciekły środek wspomagający odtłuszczanie, usuwa materiał ścierny z odtłuszczanych wyrobów, niepieniący się powyżej 52°C.

ADDITIV® 7800 T

Ciekły, doskonały środek wspomagający odtłuszczanie, demulgujący, niepieniący powyżej
55°C.

DEMULGAT® 1077

Ciekły, silnie demulgujący środek, usuwa z roztworu oleje i mydła, niepieniący się w temp.
otoczenia (powyżej 20°C).

PRODUKTY MYJĄCE DO ZANURZANIA I ZASTOSOWAŃ
ULTRADŹWIĘKOWYCH
Leraclen® ATR

Ciekły, silnie alkaliczny, emulgujacy produkt, niezawierający fosforanów i siarczanów, odpowiedni dla mocno zabrudzonych powierzchni.

Leraclen® 1203 G

Ciekły, uniwersalny produkt - opowiedni do wszystkich powierzchni, usuwa pasty polerskie,
wspaniałe właściwości antykorozyjne.

Leratens® 1006

Ciekły, wzmacniacz alkalicznego i kwaśnego odtłuszczania zanurzeniowego oraz
w ultradźwiękach.

MYCIE CIŚNIENIOWE I RĘCZNE
Mycie ręczne urządzeniami wysokociśnieniowymi
Leraclen® HD 340

Ciekły, zasadowy, wysokowydajny środek czyszczący do żelaza.

Leraclen® VFR

Ciecz przeznaczona do wszystkich powierzchni, pozbawiona wszelkich substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

ŚRODKI NA BAZIE WĘGLOWODORÓW
Stobi-Clean 65

Do ogólnego stosowania w ręcznych urządzeniach myjących.

Stobi-Clean® 60

Na bazie izoparafin, do ogólnego stosowania w ręcznych urządzeniach myjących.

Lerasolv® KRI 61

Na bazie izoparafin, odparowuje szybko i całkowicie, do użytku w układach czyszczących,
wykorzystujących rozpuszczalniki.

Z przyjemnością przedstawimy więcej informacji na temat naszego szerokiego asortymentu wyrobów do obróbki
całych powierzchni.
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W kwestiach szczegółowych prosimy kontaktować się z naszymi inżynierami ds. zastosowań.
Wasz specjalista obróbki powierzchniowej – KONCERN STOCKMEIER.
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Nie jest to kompletny wykaz. Jeśli przedstawiono koncerny, oznacza to, że przynajmniej jedna firma koncernu jest odbiorcą naszych wyrobów.
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