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Odtłuszczanie alkaliczne

Produkty proszkowe, emulgujące
Reiniger 1039 Silnie alkaliczny, zawierający krzemiany.

Reiniger 178 Bsk Silnie alkaliczny, nie zawierający krzemianów.

Reiniger 199 Lekko alkaliczny, nie zawiera krzemianów, sku-
tecznie usuwa pasty polerskie i oleje.

Reiniger 123 Lekko alkaliczny, zawierający krzemiany, nada-
je się do wszystkich rodzajów metali.

Produkty proszkowe, demulgujące
laraclen 1220 Silnie alkaliczny, bez zawartości krzemianów.

Systemy modułowe, produkty płynne
Reiniger 1273 Alkaliczny, demulgujacy zawiera krzemiany, 

skutecznie usuwa oleje do ciągnienia.

lerabilt kPc Baza do alkalicznego odtłuszczania, dodając 
wodorotlenek sodu otrzymujemy odtłuszczanie 
elektrochemiczne.

leratens 1276 Silnie alkaliczny, bez zawartości krzemianów.

leratens 1006 Z zawartością demulgujących UF-stopniowych 
środków powierzchniowo czynnych.

Reiniger 1013 Z zawartością silnie demulgujących UF-stopnio-
wych środków powierzchniowo czynnych.

leratens Gte Dodatek do usuwania zatopionych pozostałości 
lakierów i wtłoczone oleje z obróbki plastycznej.

leraclen 1203G Prawie neutralny produkt do zastosowania w ul-
tradźwiekach, skuteczie usuwa pasty polerskie 
i ścierne.

suBstancje O właściwOściach 
tRawiących

Na bazie kwasu solnego
Reiniger 162 Koncentrat o właściwościach trawiących, od-

rdzewiający.

Na bazie kwasu solnego/ Dodatki
Reiniger 1079 Preparat odtłuszczający, zwilżający, inhibitor.

Reiniger 1227 Preparat odtłuszczający i aktywujący.

lerapas Bd Inhibitor kwasu solnego.

inhibitor cl Inhibitor wszelkich kwasów.

Na bazie kwasu siarkowego/ 
kwasu fosforowego/ Inne produkty gotowe
Reiniger 161 Koncentrat trawiący, na bazie kwasu fosforowe-

go, odrdzewiający.

Reiniger 1227 Koncentrat trawiący, na bazie mieszanki kwa-
sów, odrdzewiający.

leraclen 1470 Koncentrat trawiący, na bazie mieszanki kwa-
sów.

Na bazie kwasu siarkowego/
kwasu fosforowego/ Dodatki
Reiniger 1079 Preparat odtłuszczający, inhibitujący, i zwilżają-

cy (max. 55ºC).

inhibitor cl Inhibitor wszystkich rodzajów kwasów

PRePaRaty czyszczące POwieRzchnie metalOwe



Odtłuszczanie	(elektrochemiczne)

Produkty zawierające krzemiany
Reiniger 1291 Proszek nadający się do użycia w przypadku 

żelaza i metali kolorowych, bez dodatków kom-
pleksujących.

Reiniger 1016 Proszek nadający się do użycia w przypadku 
żelaza i metali kolorowych, z dodatkami kom-
pleksującymi.

lerabilt elz Proszek nadający się do użycia w przypadku 
żelaza, metali kolorowych i cynku (odlew ciśnie-
niowy).

lerabilt ees Produkt płynny nadający się do użycia w przy-
padku żelaza, duże zdolności przewodnictwa.

Produkty nie zawierające krzemiany
Reiniger 146 Proszek, także do odrdzewiania.

Reiniger 1029 Proszek, bez zawartości dodatków kompleksu-
jących.

leraclen cl Proszek odtłuszczający.

Reiniger 1032 Proszek, odtłuszczający, także do metali kolo-
rowych.

lerabit 1276 Produkt płynny, duże zdolności przewodnictwa.

aktywacja/ dekaPOwanie

Metale żelazne
kwas siarkowy

kwas solny

Metale nieżelazne
suchy kwas 1266 Plus (z zawartością fluoru)

suchy kwas 1269

OBRÓBka wOdy uŻytkOwej

sequestrol s Zmiękczacz/ stabilizator twardości szczątkowej.

lerapas st Kwaśny, specjalny stoper inkrustacji.

emulsionsspalter ws Przeciwpianowy środek demulgujący, koagulu-
jący.

Odpieniacz 1012 Koncentrat antypieniacy, zawierający siloksany.

lerapur Fs 60 Rozpuszczalny w wodzie koncentrat odpieniaja-
cy, bez zawartosci silikonów.

OBRÓBka ściekÓw

aquafloc Środek koagulujący na bazie PAC.

aquanice Płynny środek wspomagający koagulację  
o anionowym charakterze ładunku.

Flockungsmittel „k“ Specjalny preparatem koagulujący przeznaczo-
ny do usuwania metali  w przypadku ścieków 
zawierających substancje kompleksujące.

Flockungsmittel 1334 Reaktywny środek antyadhezyjny wspomaga-
jący koagulację, środek adsorpcyjny, służący  
do usuwania metali ze ścieków galwanicznych.
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