
Rozwiązania systemowe Elmy do czyszczenia zegarków
Środki czyszczące własnego patentu i produkcji

elma unisol 
Koncentrat - środek do 

smarowania

Koncentrat czyszczący elma1:9 
Wodny koncentrat czyszczący do 

zdemontowanych zegarów

elma chrono clean 1:20 
Wodny koncentrat do 
czyszczenia zegarów

Mieszanina czyszcząca elma wf pro 
Gotowa do użytku, bezwodna 

mieszanina czyszcząca

elma suprol pro 
Gotowa do użytku, bezwodna 

mieszanina do płukania dla zegarów 

elma spirol 
Gotoway do użytku 

środek odtłuszczający do 
balansu i spirali

elma unimix 
Gotowy do użytku 

środek do 
smarowania

Wszystkie produkty są dostępne
w różnych pojemnościach

Wodne koncentraty czyszczące 
przeznaczone do ultradźwięków

Mieszaniny bezwodne 

do czyszczenia do płukania do odtłuszczania do smarowania

Chemia Elma koncentrat czyszczący elma 1 : 9 chrono clean 1 : 20 elma wf pro elma suprol pro elma spirol elma unimix elma unisol

koncentrat czyszczący 
• wodny

koncentrat czyszczący/ 
ultradźwięki

• wodny
  

mieszanina czyszcząca
• bezwodna
• gotowa do użycia 

mieszanina do płukania
•  bezwodna
•  gotowa do użycia

mieszanina do odtłuszczania  
•  bezwodna
•  gotowa do użycia

Środek do smarowania/ 
1 kąpiel • bezwodny

• gotowy do użycia

Środek do smarowania
•  bezwodny
•  gotowy do użycia 

Zastosowanie Wodny środek czyszczący do 
zdemontowanych zegarów/ 
zegarów ściennych, np. z 
ultradźwiękami po procesach 
takich, jak m.in. 
Rotomoulding.

Wodny środek czyszczący 
do zdemontowanych 
zegarów/ zegarów 
ściennych, podzespołów. 
Usuwa pozostałości, ślady 
rdzy. Mosiądz  i stopy 
zawierające miedź zostaną 
rozjaśnione. 

Bezwodna substancja 
czyszcząca do zegarów 
mechanicznych w 
maszynach do czyszczenia 
zegarów, do usuwania 
pozostałości, 
do czyszczenia i 
rozjaśniania. 

Mieszanina do płukania nie 
pozostawiająca śladów 
w maszynach do czyszcze- 
nia zegarów - czyszczenie 
bezwodne. Wypiera wodę 
po czyszczeniu 
wodnym (np. 
1 : 9 lub chrono-clean) i 
płukanie 
(np. wodą destylowaną).

Balans, spirale zanurzyć
w pojemniku o małej  
pojemności z elma spirol .

Środek do smarowania 
-  do natłuszczania
czyszczonych
zegarów i części
precyzyjnych po 
bezwodnym 
czyszczeniu i płukaniu

Środek do smarowania,
do oliwienia 
mechanizmów zegarów  
i innych 
mechanicznych
podzespołów 
precyzyjnych.

Właściwości płynny, amoniakowy, 
emulgujący

wartość pH: 10,5 
alkaliczny

płynny,
emulgujący

wartość pH: 8,5 
neutralny

płynny
bez węglowodorów 
chlorowanych
delikatny zapach

płynny
bez węglowodorów

delikatny zapach

płynny
bez węglowodorów

delikatny zapach

płynny
bez węglowodorów

delikatny zapach

płynny
delikatny zapach 
zawiera silikon

Dozowanie Ultradźwięki
 10 %

= 100 ml/l
lub 1 : 9

Ultradźwięki
 ~ 5 
%~ 50 ml/l
lub 1 : 20

gotowy do użycia gotowy do użycia gotowy do użycia gotowy do użycia gotowy do użycia, przed
zastosowaniem mocno 
wstrząsnąć. Z suprol 
spezial stosować:

1 : 33 

Czas/temp. Ultradźwięki
 3 - 10 min.
temp. pokojowa

Ultradźwięki
 5 - 15 min.

do 75°C

3 - 12 min.
temp. pokojowa

ok. 3 min.
temp. pokojowa

ok. 3 min.
temp. pokojowa.

ok 3 min.
temp. pokojowa.

ok 3 min.
temp. pokojowa
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