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DIONN super – „all-purpose heavy duty degreaser„ 
 
Tento odmasťovací prostriedok s vysokou schopnosťou rozpúšťať veľkú škálu 

mastnôt, dokonale odstraňuje všetky nečistoty a mastnotu z motorov a strojných 

zariadení. Odmasťovací prípravok DIONN super sa hlavne používa pre celú oblasť 

priemyselného odmasťovania. Má použitie vo všetkých odvetviach kovospracujúceho 

priemyslu, pri generálnych opravách strojných celkov, v automobilových servisoch, 

vo vaňových zariadeniach, postrekových strojoch a pod.  

 

Je vhodný pre ručné, ponorné a postrekové čistenie predmetov z kovov, umelých 

hmôt a pod. Je určený pre odstraňovanie hrubých vrstiev mastnôt vrátane 

odstraňovania spečených olejov, brúsnych pást, grafitových pást, grafitových mazív 

a pod. Odstránená mastnota ostáva rozpustená v objeme roztoku, a ani pri vyberaní 

odmastených dielcov nedochádza k spätnému priľnutiu mastnoty na povrch 

predmetu. Jeho perfektné odmastňovacie vlastnosti si dokážu poradiť s čistením 

veľkých priemyselných strojov, nákladných áut, kovoobrábacích zariadení atď. Má 

schopnosť odstraňovať motorové oleje, vazelíny, mazivá, všetky typy olejov, kovové 

mydlá a pod.  

 

Použitie:   

Odmasťovací prípravok DIONN super je možné použiť pomocou štetca, handry, 

rozprašova ča a pod. Na jednotlivé časti znečistenej súčiastky sa naleje, nastrieka 

alebo nanesie štetcom tak, aby čistený predmet bol celý mokrý od odmasťovadla. 

Pokiaľ je na čistenom predmete hrubá alebo zaschnutá vrstva mastnoty, je potrebné 

vrstvu rozrušovať šúchaným štetcom za súčasného polievania alebo postrekovania. 

Odmasťovací prípravok DIONN super pôsobí okamžite. Očistený predmet sa nechá 

odkvapkať alebo sa utrie handrou. Na čistenom povrchu neostáva olejový film ani pri 

vysokom nasýtení  mastnotami. 

 

Odmasťovanie sa taktiež uskutočňuje ponorom, postrekom, za použitia 

ultrazvuku alebo cirkula čným čistením.  Čas odmasťovania je závislý od viacerých 

parametrov a pohybuje sa v rozmedzí 3 -10 minút. 
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Pri cirkulačnom čistení sa vytvára tzv. odmasťovací kúpeľ, v ktorom za stálej 

cirkulácie odmastňovacieho prípravku prebieha čistenie. Je teda potrebné pri 

odmasťovaní ponorom zabezpečiť pohyb odmasťovadla alebo pohyb 

odmasťovaného predmetu. Doba odmasťovania sa pohybuje v závislosti od hrúbky 

znečistenia a to od niekoľkých sekúnd až desiatok minút. Pri odmasťovaní 

znečistených dielcov je vhodné 1x mesačne kontrolovať obsah oleja v odmasťovacej 

vani. Všetka odstránená mastnota z povrchu dielcov je rozpustená v objeme 

odmasťovadla, preto pri dlhom prevádzkovaní odmasťovacieho roztoku sa 

technologické zariadenie čistí len od popadaných predmetov a mechanického kalu, 

ktorý je bez obsahu olejovitých látok. Očistený predmet sa nechá odkvapkať, utrie sa 

handrou, alebo podľa jeho ďalšieho technologického spracovania sa opláchne vodou 

a usuší sa. 

 

Odmasťovací prípravok DIONN super doporučujeme aplikovať na chladné 

zariadenie. Zabráňte styku s lakovanými časťami. 

 

Bezpečnostné opatrenia: S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S 23 Nevdychujte 

pary. S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. R36/38 Dráždi oči a pokožku. 

S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. S46 V prípade 

požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

S 56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo 

špeciálneho odpadu. 

 

Prvá pomoc : V prípade kontaktu s očami je potrebné ich ihneď vymyť veľkým 

množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju 

umyť veľkým množstvom vody. 

 

Záručná doba: 2 roky od dátumu výroby na obale. Skladujte v pôvodnom uzavretom 

obale v suchých, tmavých skladoch pri teplote od +5 oC do +25 oC.  

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou aplikáciou výrobku.  
 
Obsahuje: Hydroxid sodný (EINECS:  215-185-5) 
           
  


