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Chemia czyszcząca

Elma Tec Clean
Silne ultradźwiękowe środki czyszczące do czyszczenia części w przemyśle

Q silny i wysokowydajny koncentrat czyszczący - od kwaśnego do alkalicznego 
Q odpowiedni do różnych zadań czyszczenia
Q łagodny dla materiałów, z których wykonane są czyszczone przedmioty
Q łatwy do usunięcia i przyjazny dla środowiska
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Czyste części dzięki Elma Tec Clean

Chemia czyszcząca i technika ultradźwiękowa z jednej ręki 

Zalety mieszanin czyszczacych Elma Tec Clean

Q silny i wysokowydajny koncentrat czyszczący - 
od kwaśnego do alkalicznego, 

Q odpowiedni dla różnych zadań czyszczenia, 
Q łatwy do usunięcia i przyjazny dla środowiska, 
Q przedłuża żywotność urządzenia ultradźwiękowego, 
Q łatwy w użyciu w kąpieli ultradźwiękowej.

Środki czyszczące Elma Tec Clean (dostępne od 
kwaśnego do alkalicznego) opracowane specjalnie do 
czyszczenia części w przemyśle z powodzeniem 
usuwają najróżniejsze zanieczyszczenia. Zadania 
czyszczenia części w przemyśle  są bardzo obszerne. 
Często czyszczone części należy odtłuścić lub usunąć 
z nich pasty polerskie. W przypadku komponentów 
elektromechanicznych lub płyt PCB należy też usunąć 
topniki lub utleniacze. To wszystko jest możliwe bez 
uszkodzenia czyszczonych przedmiotów. 

Z tego względu środki czyszczące są maksymalnie 
łagodne dla materiałów, a także zoptymalizowane do 
użycia w kąpieli ultradźwiękowej. Środki czyszczące, 
które nie uwzględniają zastosowania w kąpieli 
ultradźwiękowej, zawierają np. jony, które powodują 
niszczenie materiału lub korozję.  Silne działanie 
korozjotwórcze, które znacznie skracają żywotność 
wanny ultradźwiękowej, mają np. halogenki.

W nowoczesnym laboratorium Elmy nasi technicy 
opracowują wspólnie z klientami rozwiązania dla 
indywidualnych zadań czyszczenia. W ten sposób 
powstaje kompleksowy projekt łączący proces 
czyszczenia i odpowiednią chemię.

Chemia czyszcząca powstająca w naszym 
laboratorium jest nadal optymalizowana, powstają 
także nowe koncentraty czyszczące.
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Łagodnie alkaliczny środek 
czyszczący do elektroniki i 
optyki precyzyjnej 

Łagodnie alkaliczny Elma Tec 
Clean A1 został opatentowany 
specjalnie do czyszczenia 
precyzyjnego płyt PCB i grup 
elektromechanicznych. Części 
są czyszczone z resztek 
topników, odcisków palców, 
kurzu. 

Elma Tec Clean A2 
Łagodnie alkaliczny intensywny 
środek czyszczący  z efektem 
rozjaśnienia 

Elma Tec Clean A2 zawiera 
amoniak jako szczególny  
element składu. W ten sposób 
części z mosiądzu i miedzi 
będą nie tylko wyczyszczone, 
ale także rozjaśnione.  W ten 
sposób czyści się z 
powodzeniem np. łuski 
nabojów z mosiądzu. 

Elma Tec Clean A3
Alkaliczny środek czyszczący do 
żelaza i metalu 

Emulgujący alkaliczny środek do 
czyszczenia metali przed i po 
opracowaniu mechanicznym, jak 
np. toczenie, frezowanie, 
docieranie, polerowanie, 
bębnowanie, ciągnienie lub 
wykrawanie. Odpowiedni do stali 
szlachetnej, stali, żelaza, tytanu, 
żeliwa i metali szlachetnych. Środek 
czyści bez problemów także w 
trudno dostępnych miejscach. 

Elma Tec Clean A4 
Uniwersalny alkaliczny środek 
czyszczący

Elma Tec Clean A4 jest 
odpowiedni do metali, metali 
lekkich, szkła, gumy, ceramiki   i 
tworzyw odpornych na alkalia.   
Do tego czyści takie 
zanieczyszczenia, jak oleje, 
tłuszcze, resztki środków 
polerskich itd. Olej, tłuszcz i 
wosk osadza się na powierzchni 
kąpieli i z łatwością przepływa 
przez kieszeń przelewową.

Elma Tec Clean A5 
Silny środek czyszczący do 
metali lekkich i żelaznych 

Silny alkaliczny środek 
czyszczący w formie proszku  
jest idealny do czyszczenia 
silnych zanieczyszczeń, jak  
zżywiczenia, koks,  reszty 
smoły, jak też pozostałości 
farby i lakieru. Jest często  
stosowany do czyszczenia 
części pojazdów 
samochodowych, narzędzi 
skrawających i innych części 
maszyn. 

Elma Tec Clean N1 
Neutralny środek czyszczący

Neutralny Elma Tec Clean N1 
czyści zarazem delikatnie i 
efektywnie. Jest stosowany 
do zadań, w których czyści 
się bardzo delikatne części z 
oleju, tłuszczy i pozostałych 
z a n i e c z y s z c z e ń  
organicznych. Aby usunąć 
lekkie zanieczyszczenia z 
części aluminiowych, Elma 
Tec Clean N1 jest idealnym 
środkiem.

Elma Tec Clean S1 
Łagodny kwaśny środek 
czyszczący

Elma Tec Clean S1 to łagodny 
kwaśny koncentrat czyszczacy. 
Jest odpowiedni do 
czyszczenia ultradźwiękowego 
metali,   aluminium, stali 
szlachetnej, tworzywa i szkła. 
Stopy zawierające mosiądz i 
miedź  zostaną rozjaśnione. 
Elma Tec Clean S1 usuwa takie 
zanieczyszczenia, jak warstwy 
tlenków, rdzę, wapno i 
grynszpan.

Elma Tec Clean S2
Silnie kwaśny środek 
czyszczący

Elma Tec Clean S2 jest 
silnym kwaśnym 
koncentratem czyszczącym. 
Usuwa bezproblemowo takie 
zanieczyszczenia, jak 
warstwy tlenków, rdzę, 
wapno i grynszpan. Elma Tec 
Clean S2 jest odpowiedni do 
stali szlachetnej, metali 
szlachetnych, stopów 
twardych. 



Elma Tec Clean
Przegląd i dozowanie

Zanieczyszczenia Powierzchnie Wartość
pH

Propozycja 
dozowania

 

Lekkie oleje, tłuszcze, 
topniki,kurz i odciski palców.

Substraty elektroniki (PCB) i optyki 
(okulary, optyka precyzyjna), grupy 
elektromechaniczne. 
Do czyszczenia tworzyw.

10.8 3 - 10 %

Środki do szlifowania, 
polerowania i docierania, 
tłuszcze, olej.

Metale kolorowe i szlachetne, mosiądz, 
nikiel, tytan. Najpierw sprawdzić w 
przypadku cynku i stopów glinu.

 11.0 5 - 10 %

Oleje do wykrawania, 
tłuszcze do ciągnienia, smary, 
sadza, zgorzelina, 
środki do szlifowania, 
polerowania, wysokowydajne 
smary.

Stal, stal szlachetna, m. in. materiały 
żelazne, tytan i metale szlachetne, żeliwo. 
W przypadku metali kolorowych, 
mosiądzu, szkła i kwarcu najpierw 
sprawdzić. Nieodpowiedni do stopów 
glinu i metali lekkich.

13.0 3 - 6 %

Oleje, tłuszcze, sadza, 
węgiel koksowy, zgorzelina, 
kurz, odciski palców. 

Stal, stal szlachetna, m. in. materiały 
żelazne,  żeliwo, aluminium i metale 
lekkie, metale kolorowe i szlachetne, 
mosiądz, szkło, kwarc, nikiel, cynk, 
tworzywo, ceramika i guma.

13.4

Ultradźwięki: 
1 - 5 % 

bez 
ultradźwięków: 

5 - 10 %

Zgorzelina i zżywiczone oleje i 
tłuszcze, środki do szlifowania, 
polerowania, resztki lakieru i 
farby, wosk.

 
 11.5 1 - 4 %

9.3

 

1.6 1 - 5 %
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Stal, stal szlachetna, m. in. materiały 
żelazne,  żeliwo, aluminium i metale 
lekkie, metale szlachetne, nikiel, cynk.

Środki do szlifowania, 
polerowania i docierania, 
oleje, tłuszcze, pot,  kurz, 
odciski palców. 

Ultradźwięki: 
2 - 5 % 

bez  
ultradźwięków: 

10 %

Rdza, wapno, warstwy 
tlenków (np. grynszpan), 
tłuszcze i oleje.

Wszystkie metale, szkło, tworzywo,  
ceramika i guma. Najpierw sprawdzić w 
przypadku stopów magnezu.

Stal szlachetna, aluminium i metale 
lekkie, kolorowe, mosiądz, tworzywo, 
szkło. 

Zanieczyszczenia mineralne, 
jak wapno, rdza i inne tlenki, 
jak też warstwy zmywalne.

Stal szlachetna, metale szlachetne, 
kolorowe i twarde, nikiel i mosiądz.

Ultradźwięki: 
1 - 10 %
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