
 

 
 Hodrupa A 

Čistiaci prostriedok pre vysokotlakové a 
strojové čistenie s ochranou proti korózii 
 
Vlastnosti 
Hodrupa A je špeciálny čistiaci prostriedok so zníženou penivosťou, odstraňuje  minerálne 
oleje, nečistoty z výfukových plynov a nečistoty po požiaroch. Ak tento prípravok 
používame pri čistení s vysokotlakovým strojom alebo strojovom mokrom čistení, riedi sa 
vodou. Ak ručne  čistíme povrchy strojov a zariadení, nie je potrebné riedenie. Lesklé 
kovové povrchy (železo, plech), ktoré boli čistené prípravkom Hodrupa A, nehrdzavejú. 
Podľa bodu 7.2 druhého odseku ÖNORM B 5105 - môže sa použiť aj na vylúčenie oleja. 
 

Zloženie (podľa 648/2004/EK) 
Neionické a anionické tenzidy < 5%, rozpúšťadlo na vodnej báze, NTA 5-15%, zásady, 
prostriedok ochrany proti korózii. 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 13  pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie): cca. 11,5-12 
 

Oblasť použitia 
Môže sa použiť na všetky vode a alkáliám odolné povrchy. Obvzlášť je vhodný na čistenie 
priemyselných závodov, montážnych hál. Tento prípravok môžeme použiť aj na čistenie 
povrchov poškodených požiarom, lakovaných a nelakovaných kovových povrchov, ako sú 
napr.: montážne stojany, sústruhy, dierkovače.   
 

Použitie 
Pred prvým použitím je nutné otestovať prípravok na menej viditeľnej časti. 
 
Bežné každodenné čistenie (strojové mokré čistenie): 
Pridáme 200 ml k 8 litrom studenej vody. 
 
Vysokotlakové čistenie: 
Pridáme 200 ml k 8 litrom studenej vody. 
 
Základné čistenie (po požiari): 
Pridáme 800 ml k 8 litrom vody. 
Roztok nanesieme na povrch, necháme ho pôsobiť cca. 5 minút,  
nasleduje drhnutie, odsávanie. 
 
Čistenie strojov: 
Na utierku alebo čistiacu vatu nalejeme prípravok Hodrupa A  
a  predmety vyčistíme. V záujme docielenia optimálnej ochrany  
proti korózii povrchy neoplachujme vodou! 
 
Za neodbornú aplikáciu a z toho plynúce škody nezodpovedáme.  

Spotreba / m² 
Strojové mokré čistenie: 1 ml 
Vysokotlakové čistenie: 8 ml 
Základné čistenie: 40 ml 
Čistenie strojov: 10 ml 

 

Koncentrát 

je dráždivý 

R 36/38 Dráždi oči a pokožku. 
S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.  
S 37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. 
Obsahuje alkalický lúh. 

Balenie Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie 
tohto prípravku v domácnostiach! 

10 litrový kanister Č. tovaru: j 05 01 10 
200 litrový sud Č. tovaru: j 05 01 72 
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