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Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 
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 Má vynikající čistící schopnosti a zabraňuje šedivění 

 Dlouho přetrvávající svěží vůně 

 Vysoká schopnost vázat vodu 

 Vhodný pro všechny filtrační systémy 

 Vhodný pro předčištění 

 

 

SECAPUR BREEZE je nažloutlá kapalina s příjemnou svěží vůní. Vybraná kombinace tenzidů a 

pomocných látek byl speciálně vyvinuta pro použití v perchlorethylenu. 

Předčištění: 

Silně znečištěná místa mohou být čištěna v závislosti na citlivosti oděvu pomocí SECAPUR BREEZE 

v poměru 2:1 nebo 1:1 (ředěno vodou), při ředění alkoholem 3-5 ml/L alkoholu.  

Metoda singl-bath - Mění se nejméně 25% alkoholu (pro stabilitu) =  10ml/ kg kapacity pračky. 

Metoda two-bath - Mění se nejméně 50% alkoholu (první lázeň se mění celá) =  10ml/ kg 

kapacity pračky. 

Dávkovací systém: 

Pro určení potřebného množství SECAPUR BREEZE pro dávkování počítám s koncentrací 

1,25%,nejdříve vypočteme počet litrů ředidla. Pro celkovou sumu ředidla přidejte obsah ředidla 

v pracovním tanku, filtrech a potrubí. Potřebné dávkování zjistíte z následující tabulky. 

 

Litry ředidla Přídavek SECAPUR BREEZE 

40 500ml 

60 750ml 

80 1000ml 

100 1250ml 

120 1500ml 

150 1875ml 

 

 

 

Vlastnosti: 

Aplikace: 
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Vždy když přidáváme do pracovního tanku nové nebo regenerované rozpouštědlo dochází k ředění prostředku. Pro 

určení kolik je potřeba přidat prostředku SECAPUR  BREEZE využijte tabulky. Například pokud přidáváte 95l nového 

nebo regenerovaného rozpouštědla přidáváte 1200 ml SECAPUR BREEZE.  

 

 

 

  

Hustota 20 °C 1,00 g/ml 

Hodnota pH (1%) 7.0 – 7.5 

 

Obsahuje: 

Aniontové, neiontové tenzidy, antistatické látky a solubilizery, parfémy, pomocné látky 

 

  Skladování 

SECAPUR BREEZE  není citlivý vůči mrazu, ale skladováním produktu delší dobu v 

teplotách pod 0 °C se stává viskózním a může dokonce ztuhnout. Po rozmrazení je vhodný k 

dalšímu použití bez ztráty kvality (Před aplikací dobře protřepejte). Uchovávejte obal těsně 

uzavřené. Je-li uzavřen v originálním balení doba trvanlivosti je nejméně 24měsíců 

 

Technická data: 

Poznámka : 


