
 

Detaprofi - SET 

Univerzální řada odstraňovačů skvrn pro všechny druhy textilií  

 

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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Vlastnosti : 

   Hodnota pH        Aplikace 

 
Blodex   9,5 – 10,5   skvrny od krve a bílkovin (skvrny od jídla)  

 

Tanex     2,0 – 2,5   skvrny od ovoce, kávy  

 
Lacex      7,5 - 8,5    skvrny od barviv, tuků a vosku  

  

Medex              11,5 – 12,0    skvrny od mastí, léků, otlaky od knoflíků  

 
Ferex                3,5 – 4,5    skvrny od rzi a kovu 

 
 
 
 

Aplikace :  
 

Speciální odstraňovače skvrn z DETAPROFI SERIES mohou být aplikovány pro předčištění nebo 
dočištění s možnou aplikací jak v perchlorethylenu tak vodě. V případě aplikace s uhlovodíkovými 
rozpouštědly je možné použít DETAPROFI SERIES jen pro dočištění, vzhledem k jejich chování při 
máchání a zvyšování nebezpečí vzplanutí. V případě aplikace těchto odstraňovačů skvrn na citlivé 
oděvy použijte lem test. 
 
Předčištění (perchlorethylen, voda) 
 
Odstraňovače skvrn z DETAPROFI SERIES mohou být oplachovány vodou a mokrá místa by měla 
být ošetřena předkartáčovacím prostředkem.Při péči o náchylné oděvy by měly být mokrá místa 
vysušena do sucha. 
 
Dočištění (perchlorethylen, voda, uhlovodíkové rozpouštědla) 
 
Odstraňovače skvrn DETAPROFI reagují se skvrnou, efekt reakce je možné zvýšit manuálně 
(špachtle, kartáč) a párou. Ošetřené oblsti opláchněte vodou a vysušte stlačeným vzduchem. 
 

Poznámka : Všechny odstraňovače skvrn by měly být používány šetrně. Nové dávkovací trysky a pracovní 

láhev umožňují dávkování po kapkách. Před použitím nového odstraňovače je nutné zbytky 

starého odstranit vypláchnutím vodou a vysušením vzduchem.U skvrny bobtnající ve vodě je 

možné zvýšit účinek postřikem vody na postižené oblasti. 

Obsahuje aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, rozpouštědla, solubilizer a parfémy. 

Výrobek by měl být skladován chráněný proti mrazu, I když dojde k zmrznutí product je 

rozmražení použitelný bez ztráty kvality. Pokud je produkt uzavřen v originálním balení může být 

skladován nejméně po dobu 24 měsíců. 

 



 

Detasolv 

Rozpouštědlo suchých skvrn  

 

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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 vysoce aktivní čistič na odstranění rozpustných skvrn například od tuku, oleje, pryskyřice, 
laku, lepidla,nebo rtěnky  

 použitelný pro následné čištění skvrn chemickým čištěním  
 může být aplikován vzduchovou pistol  
 

 
Pro optimální vyčištění skvrn s Detasolvem je na pracovním místě nutný odsávací extraktor (tj.od 
Veit). Test lem je nutné provádět před spracováním jemného prádla jako je hedvábí, acetát nebo 
viskóza. Obecně v případě pochybností ( a to zejména v případě špatné stálosti barvy), 
doporučujme provádět test na lem. Detasolv je dávkován po kapkách přímo na skvrnu.  
Aplikací thin body odstraňovačů skvrn na suché čištění bez tenzidů, může být ošetřovaná oblast 

rozpouštěna rychle. Tomu lze zabránit speciálním absorbčním ručníkem na sacím extraktoru 

přiloženým pod skvrnu.Látky rozpouštějí skvrnu pomocí Detasolvu a jsou absorbovány a vedeny 

pomocí ručníku. Po úspěšném procesu odstranění skvrn odstraňte ručník a vysušte ošetřená 

místa pomocí vzduchového kompresoru.Detasolv za sebou nezanechává žádné kruhové stopy. 

Pokud se Detasolv nanáší v procesu předběžného odstraňování skvrn pracovní metodu 

odstranění skvrn “po” (ošetřovaná oblast se musí vysušit velmi pečlivě. 

Technické údaje : 

 

 

  

Poznámka :  

   Skladování:  
Nádoby musí být pevně uzavřeny, protože Detasolv obsahuje vysoce těkavá rozpouštědla. 

Výrobek může být skladován po dobu 24 měsíců v originálním uzavřeném obalu.Pozor na 

vdechování aerosolů, účinný sací system je nezbytný. 

 

 

 

 

 

 

 

Hustota 20 °C 0,87g / ml 

Bod vznícení  31°C 

 

Aplikace : 
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