
Vzhled  Čirá světle žlutá 

kapalina 

Měrná hmotnost 1,03 

Refraktometr faktor TBC 

pH při použití Obvykle 10-10,5 
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Houghto-Clean 153 
Alkalický sprejový čistič na bázi vody  

 

 

POPIS 
 

Houghto-Clean 153 je pečlivě vyvážená směs detergentů, 

emulgátorů a účinných inhibitorů koroze bez obsahu bóru a 

dusičnanů. Výrobek je určen pro čištění sprejováním, 

zejména tam, kde je důležitým požadavkem odlučování 

oleje.  

 

 
POUŽITÍ 

 

Houghto-Clean 153 byl vyvinut pro použití ve veškerých 

sprejovacích čisticích zařízeních pro odmašťování kovových 

povrchů před a po tepelném zpracování a pro odmašťování 

obecně.  
 

Houghto-Clean 153 byl speciálně vyvinut pro odlučování oleje a 

kalicích polymerů.  

 

Houghto-Clean 153 účinně odděluje olej. Při použití 

vhodného odlučovače oleje udržuje roztok lázně v 

čistotě.  
 

Houghto-Clean 153 je rovněž vhodný pro ponorné čisticí procesy 

a také pro mechanické odstraňování otřepů.  
 

 
DOPORUČENÍ K POUŽITÍ 

 

Teplota = 35-80oC  

Koncentrace = až 6% v/v čištění 

sprejováním a zaplavováním 

Koncentrace = až 10% v/ čištění 

ponorem 

Zkouška koncentrace titrační 

metodou je k dispozici na vyžádání.  

 
 

TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 

 

 

 

 

VÝHODY 
 

o Neobsahuje sůl a chrání tak kovy během tepelného 

zpracování  

o Vysoká mezioperační ochrana proti korozi 

o Vysoké demulgační vlastnosti  

o Neobsahuje bór 

o Multifunkční využití – menší zásoby 

o Umožňuje regulovat míru pěnivosti  
 

 
 
 
 

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY 
 

Houghton je jedničkou na trhu ve vývoji a prodeji kapalin pro 

různé výrobní procesy. Řada průmyslových čističů HOUGHT-

CLEAN byla vyvinuta pro doplnění těchto kapalin a zejména 

pro zlepšení výkonnosti našich obráběcích, tvářecích, kalicích 

a obdobných produktů. 

Pro další informace se prosím obraťte na Vašeho místního 

zástupce společnosti Houghton.   

 
SKLADOVÁNÍ 

 

Informace ohledně manipulace a skladování, včetně 

trvanlivosti výrobku, naleznete v části 7 Bezpečnostního listu. 

Výrobek je potřeba skladovat v čistém, suchém prostředí, 

chráněném před mrazem.  Doporučená teplota skladování je 

obvykle mezi 5ºC a 40ºC, pokud není stanoveno jinak. Při 

používání skladových zásob se řiďte zásadou FIFO. 

 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

 

Bezpečnostní listy jsou k dispozici v souladu s Přílohou II k 

Nařízení (ES) č. 1907/2006, dle které látka nebo přípravek 

splňuje kritéria Směrnic 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.
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Houghton plc 

Beacon Road, Trafford Park 

Manchester M17 1AF 

 

 

Tel +44 (0) 161 874 5000 

Fax +44 (0) 161 874 5001 

E-mail uk.enquiries@houghtoneurope.com 

 

Tento dokument obsahuje informace založené na datech, která jsou považována za 

správná. Výrobek však nemusí být použitelný pro všechna použití a provozní 

podmínky. Výrobce neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky. 
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