
Jednotka Kg/m3 °C Dee=1 h/m/s - - ppm  
Norma ISO 12 185 ISO 2719 DIN 53 170 NF T 30 301 ASTM D 1133 - -

BIOSANE 
BIO 3000

Biotechnologický čisti č a 
odmas ťovač 898 >130 - - 70 nie 0

BIOSANE 
BIO 3000 E

Emulzný biotechnologický 
čisti č a odmas ťovač 890 >130 - - 75 nie riedite ľný

BIOSANE 
DSP 50

Úplne bezzápachový 
odmas ťovač 745 50 8 30 min. 45 áno 0

BIOSANE 
DSP 66

Úplne bezzápachový 
odmas ťovač 757 63 100 60 min. 35 áno 0

BIOSANE 
DSP 30      

Extra rýchly bezozbytkový 
odmas ťovač za studena, bez 

zápachu a chlóru
720 30 8 5 min. 45 áno 0

BIOSANE 
DW 60 

Odmas ťovač bez chlóru s 
antikoróznou ochranou 770 60 55 - 52 nie 0

BIOSANE 
ECO 35 NDA

Odmas ťovač s antikoróznou 
ochranou 764 33 25 12 min. 34 nie 0

BIOSANE 
ECO 35 

Odmas ťovač za studena bez 
chlóru 760 35 25 15 min. 38 nie 0

BIOSANE 
ECO 60 R

Odmas ťovač za studena bez 
chlóru ako náhrada za 

trichlór, perchlór a benzíny
772 59 60 29 min. 38 nie 0

BIOSANE 
N 32

Silný odmas ťovač za studena 
bez zápachu a chlóru 7,51 33 8 6 min. 62 áno 0

BIOSANE 
N 57 R

Silný odmas ťovač za studena 7,76 60 - 28 min. 58 áno 0

BIOSANE 
N 95

Izotropický odmas ťovač bez 
chlóru 814 80 400 6 h. 56 nie 0

BIOSANE 
SR 84

Odmas ťovač za studena bez 
chlóru 0,786 nemá 25 15 min. 117 nie 0

BIOSANE 
T 216

Odmas ťovač - nehor ľavý, 
nevýbušný, bez zápachu 1 687 nemá 1 25 s. 36 nie 0

BIOSANE 
T 212

Vysokotechnologický 
odmas ťovač " HIGH-TECH" 750 nemerate ľné 15 10 min. 64 nie 0

BIOSANE 
T 214

Nehor ľavý odmas ťovač 1 240 nemá 1,4 30 s. 90 nie 0

BIOSANE 
T 215

Nehor ľavý odmas ťovač 
náhrada Trichloro-1,1,1-etánu, 

CFC 113
1 240 nemá 1,3 - 86 nie 20

BIOSANE 
T 222

Odmas ťovač a čisti č za 
studena 775 nemerate ľné - 8 min. 155 nie 0

BIOSANE 
T 3000

Technický odmas ťovač bez 
VOC - - - 6 h. 43 nie 0

BIOSANE 
TE 213 

Odmas ťovač za studena pre 
optiku a elektroniku 750 nemá 2O 5 min. 34 nie 20

BIOSTAR 
1000

Emulzia špeciálne na spálený 
uhlík, decht 825 63 150 30 min. 215 nie riedite ľný

BIOSANE 
TE 213 A

Nehor ľavý dielektrický 
odmas ťovač v spreji 1 240 nemá 1,8 24 s. 51 nie 0

MV 200 Super silné rozpúš ťadlo v 
spreji 729 35 8 5 min. 200 nie 0

MV 201 Odmas ťovač v spreji pre styk 
s potravinami 732 26 - 8 min. 185 áno 0

BIOSANE 
BIO 3000 D

Biotechnologický čisti č a 
odmas ťovač 890 >160 - - 75 nie riedite ľný

Odmas ťovače MMCC
Stupeň 

odparenia
Rýchlos ť 
odparenia

KB INDEX NSF

Produkt
Vlastnos ť

Aplikácia
Riedite ľnos ť

Použitie na naftu, repkový olej, lisovaný olej, roz pustný olej, asfalt, 
živica, esencie, mazut, palivový olej, za pomoci me chaniky na 

prirodné aj syntetické mazivá a lisovacie pasty 

Je použite ľný na v ŕtacie súpravy, stroje, v ŕtne plošiny, ťažobné 
veže, naftársky a ropný priemysel, odstra ňuje dechty, asfalt, v 

autoservisoch a všeobecných prevádzkach

Hustota
 Bod 

vznietenia

Pre prevádzky bez ventilácie, montážne dielne 

Pre prevádzky bez ventilácie, montážne dielne 

Rozpúš ťadlo olejov, tukov a vazelín, odstrá ňovač 
skarbonizovaných látok, rozpúš ťa rôzne vosky a živice

Odmas ťovač na staré oleje,  mazadlá a ďalšie ropné 
produkty, na odmas ťovanie elektrických motorov 

Odmas ťovač na staré oleje,  mazadlá a ďalšie ropné 
produkty, na odmas ťovanie elektrických motorov 

Rozpúš ťadlo pre vä čšinu olejov, tukov a vazelín, pre 
lepidlá, tmely, farby, laky, živice, vosky a decht

Rozpúš ťadlo pre vä čšinu olejov, tukov a vazelín, pre 
lepidlá, tmely, farby, laky, živice, vosky a decht

Na odstrá ňovanie živo číšnych a rastlinných látok, 
rozpúš ťa oleje, tuky a minerálne ne čistoty

Na odstrá ňovanie živo číšnych a rastlinných látok, 
rozpúš ťa oleje, tuky a minerálne ne čistoty

Na odmas ťovanie zne čistených materiálov ako sú oce ľ a jej zliatiny, 
hliník a jeho zliatiny, me ď-medené výrobky a zliatiny medi, obložené 

kovy, zirkónium, titán, plasty a termodury

Použite ľný v oblastiach všeobecného a ťažkého 
priemyslu, odmastenie povrchu pred lepením, farbení m

Použitie v priemysle ako je letectvo, vesmírna tech nika, 
elektronika, optika, optoelektronika a medicínske 

aplikácie

Použitie v HIGH-TECH priemysle

Rozpúš ťanie minerálnych a syntetických olejov, čistenie 
elektrických motorov

Rozpúš ťanie minerálnych a syntetických olejov, čistenie 
elektrických motorov

Rôzne priemyselné odvetvia, pred lepením, farbením,  
rozpúš ťadlo olejov, mazív, voskov, na dokonalé 

odmastenie povrchu

Rozpúš ťadlo minerálnych a syntetických olejov, tukov, 
voskov, konzerva čných látok, odmastenie pred lepením, 

farbením

Aplikácia na minerálne, rastlinné, živo čišné oleje a 
mazivá, na emulzné a rezné oleje, pred lepením, far bením 

a ďalším spracovaním

V elektronickom, optickom, leteckom, elektrickom a 
vojenskom priemysle, pri spracovaní drahých kovov

Na odstránenie asfaltu, mazutu, živice a zape čených 
olejov a mazív, 

V dielňach údržby na čistenie strojov a strojných sú časti. Na 
odstra ňovanie asfaltu na odmas ťovacích prístrojoch. Použite ľný na 
20% vo vode, nahrádzajúc mazut pre odstra ňovanie asfaltu z 
oble čenia a z nástrojov.

Dovozca pre SR :  META s.r.o. , Pri nemocnici 12, 040 01  Košice, 055/6712 431

Odstra ňuje minerálne, rastlinné a živo čišné oleje a 
mazivá, lepidlá, atramenty, farby, tmely, živice

Na odstra ňovanie olejov, tukov, vazelín, rozpúš ťa vosky 
a živice, odstrá ňovač skarbonizovaných látok  


