NEW

Konserwacja urządzeń
elektroenergetycznych
Produkty do czyszczenia i zabezpieczania
urządzeń elektroenergetycznych

SERWIS - czyszczenie elektrycznych urządzeń zasilających, napędowych i sterujących
RESIST® UR - grupa środków do czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych
RESIST® EL - grupa środków do czyszczenia układów automatyki przemysłowej
RESIST® MS - grupa środków do mycia silników napędowych i generatorów
RESIST® Z - grupa środków do zabezpieczania i impregnacji urządzeń elektrycznych

SERWIS
Czyszczenie elektrycznych urządzeń zasilających,
napędowych i sterujących
Proponujemy Państwu serwis czyszczenia maszyn i urządzeń elektroenergetycznych przez
wyszkolony zespół fachowców posiadających uprawnienia SEP.
Jednym z warunków dobrej kondycji ﬁrmy jest ciągłość procesów produkcyjnych. Pracujące
w trudnych warunkach maszyny i urządzenia elektryczne są narażone na działanie
szkodliwych warunków zewnętrznych. Oddziaływanie tych czynników prowadzi do trwałych
uszkodzeń urządzeń elektrycznych, pożarów, kosztownych napraw, przerw w pracy i produkcji,
a nawet do wymiany niesprawnych urządzeń i instalacji. W celu zminimalizowania
awaryjności maszyn i urządzeń elektrycznych konieczna jest odpowiednia proﬁlaktyka.
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Stosowana przez nas technologia opiera się na połączeniu dwóch czynników:
• profesjonalnych produktów czyszczących, impregnujących i konserwujących, dobranych do
rodzaju urządzenia i specyﬁki zabrudzeń
• mechanicznego usuwania zabrudzeń przy użyciu wysokiego ciśnienia uzyskiwanego
za pomocą agregatu CARD2, wyposażonego w dyszę z możliwością regulacji strumienia
Zalety technologii:
• niewielki nakład czasowy
• długotrwały efekt końcowy
• wymierne korzyści ekonomiczne w długim okresie czasu
• wydłużenie żywotności maszyn
• zminimalizowanie ryzyka awaryjności urządzeń
• ciągłość pracy i produkcji dzięki możliwości czyszczenia pod napięciem,
co w rezultacie prowadzi do redukcji zbędnych kosztów
Stopień wysokiej skuteczności metody można jednoznacznie wykazać przez pomiary
rezystancji stanu izolacji przed i po czyszczeniu.
Zespół CT-CARD prowadzi bezpłatne prezentacje, szkolenia w zakresie stosowanych
produktów i technologii, zapewnia regularne wizyty, fachowe doradztwo i obsługę.
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CT-CARD
Technologia czyszczenia maszyn oraz produkty
z serii RESIST®
Technologia CT-CARD jest to metoda czyszczenia bezpowietrznego, sprzężona ze specjalnie
opracowanymi do maszyn elektrycznych, produktami czyszczącymi i konserwującymi.
Umożliwia bardziej efektywne i szybsze czyszczenie szaf elektrycznych, szynotorów,
rozdzielni, uzwojeń silników napędowych i generatorów oraz układów elektronicznych
automatyki przemysłowej.
Zastosowane w naszej metodzie czyszczenia agregaty ciśnieniowe CARD 1, CARD 2 i CARD 5
wyposażone są w specjalistyczne pompy tłokowe przystosowane do tłoczenia szerokiego
spektrum chemicznych środków czyszczących. Tłoczenie bez wykorzystania powietrza pozwala
na bardzo ekonomiczne zużycie środków czyszczących, co wydatnie obniża
koszt całej operacji. Aplikacja środka czyszczącego odbywa się pod wysokim ciśnieniem
regulowanym w zakresie 0-207 bar co zapewnia osiągnięcie pełnej penetracji nawet
najbardziej niedostępnych zakamarków urządzenia.

4

Każdy nasz agregat wyposażony jest w lancę dielektryczną (wytrzymałość 55 kV) zapewniającą
bezpieczeństwo podczas wykonywania prac pod napięciem, specjalny przegub pozwalający
na zmianę kierunku natrysku w zakresie 300° oraz opatentowaną dyszę pracującą w dwóch
trybach - rotacyjnym i strumieniowym. Zmiana trybów pracy dyszy pozwala na operowanie
przy szerokiej gamie urządzeń, również tych najbardziej delikatnych. W trybie rotacyjnym
energia strumienia cząstek środka czyszczącego jest zamieniana na ruch rotacyjny
co pozwala na penetrację najmniej dostępnych części urządzenia. Przełączenie w tryb
strumieniowy daje możliwość punktowego wykorzystania energii strumienia i wypłukiwanie
najsilniejszych, często zapieczonych zabrudzeń.
Połączenie mechanicznego działania czyszczącego wskutek wysokiego ciśnienia
i specjalnych produktów rozpuszczających brud i smary prowadzi do optymalnych
efektów czyszczenia.

5

RESIST® UR
Grupa środków do czyszczenia urządzeń
elektroenergetycznych
Grupa produktów przeznaczonych do czyszczenia instalacji i urządzeń elektrycznych
i energetycznych takich jak: szafy sterownicze, rozdzielnie NN i SN, mosty szynowe,
izolatory, przekładniki, odłączniki, bezpieczniki, styczniki, radiatory, wentylatory, urządzenia
przesyłowe, transformatory suche i olejowe, urządzenia taboru szynowego, elementy stacji
napowietrznych, elektryczne urządzenia górnicze i okrętowe.
Środki z grupy RESIST® UR nie pozostawiają osadów, nie atakują tworzyw sztucznych
i lakierów, nie powodują przyspieszonego „starzenia się” izolacji kablowej. Bezpieczne do
prac w zamkniętych pomieszczeniach. Największą efektywność mycia uzyskuje się stosując
agregat CARD 2.
Dla wygody użytkowników preparaty zostały sklasyﬁkowane według kodu określającego
możliwość dalszej modyﬁkacji podstawowych parametrów technicznych produktów takich jak:
skuteczność czyszczenia różnych rodzajów zabrudzeń, prędkość parowania, temperatura
zapłonu, itp.
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RESIST® UR 501
Środek do czyszczenia rozdzielni elektrycznych pod napięciem
Specjalistyczny środek czyszczący do instalacji i urządzeń energetycznych, elektrycznych
i elektronicznych. Przy użyciu agregatu CARD 2 może być stosowany do ciśnieniowego mycia
urządzeń elektroenergetycznych pozostających pod napięciem. Doskonały do czyszczenia
elektrycznych szaf sterowniczych, rozdzielni NN i SN, automatyki przemysłowej, mostów
szynowych, transformatorów, izolatorów z wszelkich zanieczyszczeń. Szczególnie polecany
do szybkiego czyszczenia urządzeń elektrycznych, których nie można odłączyć od napięcia
lub można to zrobić jedynie na krótki czas.
Ze względu na wysokie właściwości dielektryczne oraz niepalność może być stosowany
(na podstawie „Instrukcji Stanowiskowej”) w technologii czyszczenia pod napięciem do 15 kV.
Odparowuje całkowicie w ciągu kilkunastu minut. Nie pozostawia żadnych osadów. Nie
atakuje tworzyw sztucznych. Nie zmywa napisów. Nie uszkadza izolacji. Preparat nie zawiera
związków fluorochloropochodnych. Odporność na przebicie 20 kV/cm w polu jednostajnym.

RESIST® UR 501
Odporność
dielektryczna

20 kV/cm

Czas odparowywania
w temp. 20°C

15-30 minut

Temperatura
samozapłonu

Niepalny

Temperatura zapłonu

Niepalny

Sposób aplikacji

Card 1, Card 2

UR 501
• odporność dielektryczna do 20 kV/cm
• czas schnięcia w temperaturze 20°C
około 30 minut
• produkt niepalny

30L

60L

200L
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RESIST® UR
Środki do czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych
przy wyłączonym napięciu
Specjalistyczne produkty czyszczące do ciśnieniowego mycia instalacji i urządzeń
elektrycznych i energetycznych bez napięcia – szaf sterowniczych, pulpitów, rozdzielni
NN i SN, mostów szynowych, transformatorów. Przeznaczone do nawet najtrudniejszych
zabrudzeń.
Największą efektywność mycia uzyskuje się stosując agregat CARD 2. Mogą być stosowane
w zamkniętych pomieszczeniach. Są bezpieczne dla czyszczonej powierzchni.
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RESIST® UR 707

RESIST® UR 748

RESIST® UR 789

Skuteczność
czyszczenia

Średnia

Średnia

Wysoka

Przeznaczenie

Automatyka przemysłowa, szafy

Automatyka przemsłowa, szafy

Transformatory suche i

sterownicze, rozdzienie NN i SN, mosty

sterownicze, rozdzielnie NN iSN.

olejowe,urządzenia taboru

szynowe, izolatory, przekładnki,odłączni-

szynowego,elementy stacji

ki, bezpieczniki, styczniki, radiatory,

napowietrznych,elektryczne

wentylatory, urządzenia przesyłowe,

urządzenia górnicze i okrętowe.

przemysł spożywczy.

Rodzaj zabrudzenia

Usuwa oleje, smary, tłuszcze oraz

Usuwa skutki zanieczyszczeń

Doskonale usuwa najtrudniejsze

wiele innych organicznych

spowodowanych pożarem instalacji i

zabrudzenia ropopochodne, stare

zanieczyszczeń. Wypiera wilgoć z

maszyn elektrycznych. Natychmiast

zaschnięte oleje, smary, wazelinę

czyszczonych urządzeń.

neutralizuje chlor powstały w

techniczną.

wynikuspalenia izolacji PCV,
zapobiegając w ten sposób przed
dalszym atakiem korozji. Rozpuszcza i
wypłukuje sadzę powstałą ze
spalonego PCV.

Cechy szczególne

Nie pozostawia osadów. Nie

Przeznaczony do mycia wstępnego.

Środek o bardzo dobrych

atakuje tworzyw sztucnych,

Najlepszy efekt uzyskamy pokrywając

właściwościach penetrujących.

lakierów.

spalone urządzenie przed upływem 48

Nie pozostawia osadów.

godzin od pożaru. Kolejnym etapem
czyszczenia jest zastosowanie środków
myjących UR 707, UR 789.

Czas odparowywania
w temp. 20°C

Około 12 godzin

Nie dotyczy

Około 48 godzin

Temperatura zapłonu

>56ºC

>62ºC

>62ºC

Sposób aplikacji

Card 1, Card 2, Card 5

Spryskiwacz
chemoodporny, pędzelek

Card 1, Card 2, Card 5

UR 707

UR 748

• średnia skuteczność czyszczenia
• czas schnięcia w temperaturze 20°C
około 12 godzin

• średnia skuteczność czyszczenia
• przeznaczony do mycia wstępnego do 48
godzin po pożarze

30L

30L

60L

200L

60L

200L

UR 789
• wysoka skuteczność czyszczenia
• czas schnięcia w temperaturze 20°C
około 48 godzin

30L

60L

200L
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RESIST® UR
Pasty do czyszczenia izolatorów
Pasty o różnej konsystencji i rodzaju środka ściernego przeznaczone do czyszczenia
najtrudniejszych zabrudzeń na izolatorach elektrycznych wszystkich typów: izolatorach
wysokiego napięcia (transformatory, linie wysokiego napięcia), izolatorach silikonowych,
z tworzywa sztucznego oraz na dużych powierzchniach stykowych (gniazda bezpieczników
mocy, noże odłączników).
Nie uszkadzają delikatnej powłoki ceramicznej izolatorów oraz powłok metali szlachetnych
na powierzchniach stykowych. Nie wpływają na pogorszenie parametrów dielektryczych
izolatorów.
Dla wygody użytkowników pasty zostały sklasyﬁkowane według siły i skuteczności
czyszczenia różnych rodzajów zabrudzeń.
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RESIST® UR 200

RESIST® UR 400

RESIST® UR 600

Skuteczność
czyszczenia

Wysoka

Średnia

Wysoka

Przeznaczenie

Do izolatorów silikonowych z tworzywa

Czyszczenie wszelkiego rodzaju

Czyszczenie izolatorów

sztucznego oraz dużych powierzchni

izolatorów wysokiego napięcia

ceramicznych wszystkich typów.

Rodzaj zabrudzenia

stykowych (gniazda bezpieczników mocy, (transformatory, linie wysokiego
noże odłączników itp.)
napięcia).

Szczególnie polecana do

Usuwa osmalenia po wyładowaniach

Idealnie usuwa zabrudzenia

Zabrudzenia powstające podczas

elektrycznych, śniedź, tlenki.

tłuszczowe i smoliste, a także

prac remontowych (farba).

pozostałości farb i lakierów.

Zabrudzenia pochodzenia

izolatorów wysokiego napięcia.

mineralnego (np.: pył cementowy,
popiół, piasek).

Cechy szczególne

Temperatura zapłonu

Nie ściera powłok galwanicznych

Po wyczyszczeniu pozostawia na

Dzięki zastosowaniu tlenku

nałożonych w celu poprawy

powierzchni izolatora hydrofobową

cynku jako materiału ściernego

przewodności styków. Kolor

warstwę ochronną zapewniającą słabe

czyszczona powierzchnia nie

niebieski.

przyleganie zabrudzeń do warstwy

podlega uszkodzeniom, nie

silikonowej. Bezwonna. Wytrzymałość na

występują zarysowania.

przebicie ok. 100 kV/cm. Kolor szary.

Kolor szary.

>200ºC

>65ºC

>65ºC

UR 200

UR 200

• wysoka skuteczność czyszczenia
• dedykowana do izolatorów silikonowych
• kolor pasty - niebieski

• wysoka skuteczność czyszczenia
• dedykowana do izolatorów silikonowych
• kolor pasty - niebieski

1kg

5kg

UR 400
• średnia skuteczność czyszczenia
• dedykowana do izolatorów ceramicznych
• kolor pasty - szary

750g

UR 600

UR 600

• wysoka skuteczność czyszczenia
• dedykowana do izolatorów ceramicznych
• kolor pasty - szary

• wysoka skuteczność czyszczenia
• dedykowana do izolatorów ceramicznych
• kolor pasty - szary

1kg

5kg
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RESIST® EL
Grupa środków do czyszczenia
układów automatyki przemysłowej
Środki przeznaczone do czyszczenia delikatnych urządzeń elektronicznych narażonych
na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych takich jak: opary agresywnych związków
chemicznych, wilgoć, zanieczyszczenia lotne, itp. Zalecane do mycia i odtłuszczania serwerów,
falowników, sterowników, kart graﬁki, urządzeń telekomunikacyjnych, układów elektroniki
precyzyjnej, urządzeń pomiarowych, chronometrów, potencjometrów, przełączników,
gniazd bezpieczników oraz do czyszczenia wentylatorów i radiatorów w urządzeniach
elektronicznych.
Dla wygody użytkowników preparaty zostały sklasyﬁkowane według kodu określającego
możliwość dalszej modyﬁkacji podstawowych parametrów technicznych produktów
takich jak: skuteczność czyszczenia różnych rodzajów zabrudzeń, prędkość parowania,
temperatura zapłonu, itp.
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RESIST® EL 100

RESIST® EL 302

RESIST® EL 505

Skuteczność
czyszczenia

Niska

Średnia

Średnia

Przeznaczenie

Wrażliwe powierzchnie, trudno dostępne

Układy elektroniki precyzyjnej,
miejsca oraz tam gdzie nie jest wskazane urządzenia pomiarowe, chronometry,
użycie rozpuszczalników. Najdelikatniej- urządzenia telekomunikacyjne.

Czyszczenie i poprawianie

sze urządzenia elektroniczne, optyczne,

doczyszczania mechanicznego.

mechanika precyzyjna, Hi-Fi, video,

Zalecany do czyszczeniapoten-

klawiatury, drukarki etc.

cjometrów, przełączników, gniazd

przewodności wszystkich typów
styków bez konieczności

bezpieczników, urządzeń
telekomunikacyjnych.
Rozpuszcza i usuwa tlenki, brud

Rodzaj zabrudzenia

Drobne lotne zanieczyszczenia, kurz.

Drobne lotne zanieczyszczenia, kurz.

Cechy szczególne

Obojętny, suchy gaz techniczny.

Alifatyczna mieszanina węglowodorów.

Środek nieprzewodzący,

Nie pozostawia osadów i nalotów.

Nie zawiera organicznie wiązanych

odporny na prąd pełzający.

połączeń halogenowych (AOX), połączeń

Jest neutralny wobec gumy,

metali ciężkich.

plastików i farby.

oraz osady nikotynowe.

Czas odparowywania
w temp. 20°C

Nie dotyczy

Około 1 godziny

Około 1 godziny

Temperatura zapłonu

Niepalny

Niepalny

Niepalny

Sposób aplikacji

Spray

Spray, Card 1, Card 2, Card 5

Spray, Card 1, Card 2,
Card 5

EL 100
• niska skuteczność czyszczenia
• doskonale sprawdza się przy czyszczeniu
trudno dostępnych miejsc
• usuwa drobne lotne zanieczyszczenia i kurz

400ml

EL 302

EL 302

• średnia skuteczność czyszczenia
• doskonale sprawdza się przy czyszczeniu
trudno dostępnych miejsc
• usuwa drobne lotne zanieczyszczenia i kurz

• średnia skuteczność czyszczenia
• usuwa drobne lotne zanieczyszczenia i kurz
• czas schnięcia około 1 godziny

400ml

5L

10L

20L

30L

EL 505

EL 505

• średnia skuteczność czyszczenia
• doskonale sprawdza się przy czyszczeniu
trudno dostępnych miejsc
• rozpuszcza i usuwa tlenki, osady nikotynowe

• średnia skuteczność czyszczenia
• rozpuszcza i usuwa tlenki, osady nikotynowe
• czas schnięcia około 1 godziny

400ml

5L

10L

20L

30L
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RESIST® EL
Środki do maszynowego czyszczenia
szaf automatyki przemysłowej
W przypadku konieczności wyczyszczenia dużych zespołów automatyki przemysłowej,
złożonych często z wielu szaf zawierających serwery, falowniki, układy elektroniki precyzyjnej
oraz urządzenia telekomunikacyjne wymagane jest zastosowanie kompleksowej metody,
która zapewni wykonanie prac w krótkim czasie pozwalając szybko przywrócić
konserwowane urządzenia do ponownej pracy. W takim przypadku proponujemy naszym
klientom sprawdzoną metodę czyszczenia ciśnieniowego przy wykorzystaniu urządzeń
CARD1 i CARD 2.
Specjalnie dobrane środki czyszczące są bezpieczne dla delikatnych urządzeń elektronicznych
dając jednocześnie gwarancję dokładnego wyczyszczenia szaf, a szybki czas odparowania
pozwala przywrócić urządzenia do ruchu w krótkim czasie.
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RESIST® EL 702

RESIST® EL 706

Skuteczność
czyszczenia

Średnia

Wysoka

Przeznaczenie

Mycie i odtłuszczanie delikatnych

Czyszczenie wentylatorów radiatorów,

urządzeń elektronicznych: serwery,

urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

falowniki, sterowniki, karty graﬁki,
urządzenia telekomunikacyjne.

Rodzaj zabrudzenia

Zanieczyszczenia oleiste, ropopochodne,

Zanieczyszczenia sadzą, pyłem węglowym,

osady nikotynowe.

olejem, osadami po wyładowaniach
elektrycznych.

Cechy szczególne

Produkt na bazie alkoholu. Nie uszkadza

Wolny od FCKW CKW. Przez swoje

elementów półprzewodnikowych, neutralny

powiązania jest środkiem o średnim czasie

dla lakierów elektroizolacyjnych. Bezpieczny

odparowania i charakteryzuje się silną siłą

dla warstwy ochronnej płyt elektroniki.

czyszczenia. Bezzapachowy. Nie reaguje z
tworzywami sztucznymi.

Czas odparowywania
w temp. 20°C

Około 1 godziny

Około 3 godzin

Temperatura zapłonu

<21ºC

>63ºC

Sposób aplikacji

Card 1, Card 2, Card 5, pędzelek

Card 1, Card 2, Card 5, pędzelek

EL 302

EL 302

• średnia skuteczność czyszczenia
• usuwa oleiste, ropopochodne osady
nikotynowe

• wysoka skuteczność czyszczenia
• usuwa zanieczyszczenia sadzą, pyłem pyłem
węglowym, olejem

10L

10L

20L

30L

60L

20L

30L

60L

15

RESIST® MS
Grupa środków do mycia
silników napędowych i generatorów
Środki przeznaczone do przywracania stanu izolacji uzwojeń remontowanych maszyn
elektrycznych. Ze względu na szybki czas odparowania zalecane wszędzie tam, gdzie nie ma
możliwości suszenia uzwojeń. Doskonałe do mycia uzwojeń: silników, prądnic, generatorów,
transformatorów suchych i olejowych.
Polecane do czyszczenia uzwojeń o znacznym stopniu zanieczyszczenia: w taborze
kolejowym, tramwajowym, silników wózków widłowych itp. Nie uszkadzają elektroizolacyjnej
powłoki lakierniczej uzwojeń. Bezpieczne do prac w zamkniętych pomieszczeniach.
Największą efektywność mycia uzyskuje się stosując agregat CARD 2.
Dla wygody użytkowników preparaty zostały sklasyﬁkowane według kodu określającego
możliwość dalszej modyﬁkacji podstawowych parametrów technicznych produktów
takich jak: skuteczność czyszczenia różnych rodzajów zabrudzeń, prędkość parowania,
temperatura zapłonu, itp.
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RESIST® MS 403 RESIST® MS 406

RESIST® MS 607

RESIST® MS 808

Wysoka

Bardzo wysoka

Skuteczność
czyszczenia

Średnia

Przeznaczenie

Mycie uzwojeń remontowanych Mycie uzwojeń

Szczególnie zalecany do mycia

Mycie wstępne najtrud-

generatorów, silników i

remontowanych silników,

uzwojeń o znacznym stopniu

niejszych zabrudzeń na

transformatorów gdy

prądnic, generatorów,

zanieczyszczenia powłoki

uzwojeniach czyszczo-

wymagane jest szybkie

transformatorów suchych

elektroizolacyjnej: w taborze

nych maszyn.

przejście do kolejnego etapu

i olejowych.

kolejowym, tramwajowym,

Średnia

prac lub przywrócenie maszyny

silników wózków widłowych itp.

do ruchu.

Rodzaj zabrudzenia

Cechy szczególne

Usuwa zabrudzenia

Wypiera wilgoć z

Usuwa oleje, smary, pył

Rozpuszcza najbardziej

ropopochodne, organiczne,

czyszczonych uzwojeń,

graﬁtowy, zanieczyszczenia

uciążliwe zabrudzenia,

pył. Wypiera wilgoć z

usuwa zabrudzenia

kopalniane oraz inne

zapieczone oleje i smary,

czyszczonych uzwojeń.

ropopochodne oraz

zabrudzenia ropopochodne

w tym również smar

pochodzenia organicznego.

występujące w przemyśle

graﬁtowy, sadzę z gumy,

ciężkim.

ślady po asfalcie i lepiku.
Powinien zostać spłukany

Produkt bezpieczny dla izolacji

Nie uszkadza izolacji, nie

Środek o bardzo dobrych

i tworzyw sztucznych,nie

atakuje tworzyw sztucz-

właściwościach penetrujących. przez delikatniejsze środki

pozostawia osadów. Może być

nych, nie pozostawia

Zwiększona siła penetracji

Resist® MS 406, MS 607

stosowany w pomieszcze-

osadów. Chroni przed

pozwala osiągać nawet

ponieważ pozostawiony

niach zamkniętych z dobrą

korozją czyszczonego

najciaśniejsze pasowania

do wyschnięcia na

wentylacją. Specjalnie

urządzenia. Dzięki niskiej

rozpuszczając i wypłukując z

powierzchni czyszcznych

dobrane komponenty skracają

emisyjności zalecany do

nich zabrudzenia.

uzwojeń może powodo-

czas odparowania do 3

prac w zamkniętych

wać uszkodzenie powłoki

godzin.

pomieszczeniach.

elektroizolacyjnej.

Czas odparowywania
3 godziny
w temp. 20°C

12 godzin

24 godziny

48 godzin

Temperatura zapłonu<61ºC

>62ºC

>62ºC

>62ºC

Sposób aplikacji

Pędzelek,
Card 1, Card 2, Card 5 Card 1, Card 2, Card 5 Card 1, Card 2, Card 5 spryskiwacz
chemoodporny

MS 403

MS 406

• średnia skuteczność czyszczenia
• czas schnięcia - 3 godziny

• średnia skuteczność czyszczenia
• czas schnięcia - 12 godzin

30L

30L

60L

200L

60L

200L

MS 607

MS 808

• wysoka skuteczność czyszczenia
• czas schnięcia - 24 godziny

• bardzo wysoka skuteczność czyszczenia
• czas schnięcia - 48 godzin

30L

30L

60L

200L

60L

200L
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RESIST® MS
Środki do czyszczenia uzwojeń maszyn elektrycznych –
ogólne zabrudzenia przemysłowe
Środki przeznaczone do mycia oraz wypierania wilgoci z uzwojeń remontowanych maszyn
elektrycznych zalanych słoną wodą bądź z wykwitami soli. Stosowane wg zalecanej kolejności
tworzą kompletną technologię czyszczenia maszyn elektrycznych bez konieczności
suszenia piecowego. Zalecane do czyszczenia uzwojeń remontowanych silników, prądnic,
generatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych w kopalniach, na statkach
etc. Bezpieczne do prac w zamkniętych pomieszczeniach. Największą efektywność mycia
uzyskuje się stosując agregat CARD 2.

18

RESIST® MS 261

RESIST® MS 262

RESIST® MS 269

Skuteczność
czyszczenia

Wysoka

Niska

Niska

Przeznaczenie

Mycie uzwojeń remontowanych

Mycie uzwojeń remontowanych

Mycie uzwojeń remontowanych

silników, prądnic, generatorów

silników, prądnic, generatorów

silników, prądnic, generatorów

oraz urządzeń elektrycznych i

oraz urządzeń elektrycznych i

oraz urządzeń elektrycznych i

elektronicznych.

elektronicznych.

elektronicznych.

Doskonały do mycia uzwojeń

Usuwa pozostałości związków

Przeznaczony do wypierania

maszyn elektrycznych zalanych

chemicznych powstałych podczas

wilgoci z uzwojeń czyszczonych

słoną wodą bądź z wykwitami

procesu mycia urządzenia środkiem

maszyn elektrycznych.

wykrystalizowanej soli.

Resist® MS 261.

Doskonale wypiera wodę

Rodzaj zabrudzenia

skracając do minimum czas
schnięcia czyszczonych
urządzeń.

Cechy szczególne

Biodegradowalny. Posiada atest

Po zakończeniu procesu mycia Resist®

Środek na bazie alkoholu. Nie

HŻ. Odczyn PH neutralny. Nie

MS 262 uzwojenia należy bezwzględnie

uszkadza elementów

dopuścić do wyschnięcia

wysuszyć bądź dokładnie spłukać

półprzewodnikowych, neutralny

preparatu na uzwojeniach.

środkiem Resist® MS 269.

dla lakierów elektroizolacynych.

Przed wyschnięciem spłukać
Resist® MS 262.

Czas odparowywania
w temp. 20 °C

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Około 1 godziny

Temperatura zapłonu

Niepalny

Niepalny

<21ºC

Sposób aplikacji

Card 1, Card 2, Card 5

Card 1, Card 2, Card 5

Card 1, Card 2, Card 5

MS 261

MS 262

• wysoka skuteczność czyszczenia
• doskonały do mycia uzwojeń maszyn
elektrycznych zalanych słoną wodą

• niska skuteczność czyszczenia
• usuwa pozostałości związków chemicznych
powstałych podczas mycia środkiem MS 261

10L

30L

20L

60L

200L

60L

200L

MS 269
• niska skuteczność czyszczenia
• przeznaczony do wypierania wilgoci
z uzwojeń czyszczonych maszyn elektrycznych

30L

60L

200L
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RESIST® Z
Grupa środków do zabezpieczania
urządzeń elektrycznych
Grupa produktów przeznaczonych do zabezpieczania urządzeń elektronicznych, elektrycznych
i energetycznych narażonych na niekorzystne działanie mediów zewnętrznych
takich jak: opary agresywnych związków chemicznych, wilgoć, zanieczyszczenia lotne, opady
atmosferyczne itp.
Środki RESIST® Z chronią środki chronią urządzenia elektryczne nie wpływając na ich parametry
dielektryczne oraz przewodność cieplną, nie powodują przyspieszonego „starzenia się” izolacji
kablowej.
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Przeznaczenie

Właściwości

RESIST® Z 100

RESIST® Z 200

RESIST® Z 303

Impregnat do zabezpieczania

Środek do zabezpieczania urządzeń

Lakier elektroizolacyjny

przed wilgocią uzwojeń maszyn

elektrycznych szczególnie narażonych

końcowydo zabezpieczania

elektrycznych. Zabezpiecza

na działanie agresywnego środowiska

uzwojeń silników, prądnic i

maszyny przed wpływem

zewnętrznego. Znajduje zastosowanie

transformatorów. Doskonały do

agresywnego środowiska.

głównie w przemyśle spożywczym i

zabezpieczania płyt elektroniki

Trwałość powłoki uzależniona jest

zalecany jest do dla urządzeń

przemysłowej przed wpływem

od uwarunkowań zewnętrznych.

elektrycznych pracujących na wolnym

agresywnego środowiska.

powietrzu. Przed nałożeniem środka

Wyróżnia się dobrą odpornością

urządzenie powinno być oczyszczone i

na olej, kwasy i ługi. Klasa

wysuszone.

termiczna 180C.

Przed nałożeniem środka uzwojenia

Środek zawiera inhibitory korozji do

Lakier elektroizolacyjny Z303 jest

powinny być oczyszczone i

zabezpieczenia urządzeń elektrycz-

schnącym na powietrzu,

wysuszone a powłoka lakiernicza

nych przed wpływem agresywnego

bezbarwnym lakierem

utwardzona. Nie wysycha. Nie

środowiska zewnętrznego. Po

końcowym, opartym na

reaguje z lakierami elektroizolacyjny-

wyschnięciu tworzy ﬁlm ochronny

modyﬁkowanych żywicach

mi. Po pokryciu tworzy ﬁlm ochronny

zabezpieczający przed wilgocią.

poliestrowych. Lakier osiąga

zabezpieczający przed wilgocią.

Urządzenie można włączyć zaraz po

wstępną twardość po około

Urządzenie można załączyć

nałożeniu środka.

godzinie a pełen proces
utwardzania zamyka się w 24

natychmiast po naniesieniu środka.

godzinach. Opakowanie typu
spray ułatwia aplikację. Lakier
można przelutowywać.

Z 100

Z 100

• wysoki poziom zabezpieczenia przed wilgocią
• zabezpiecza przed agresywnym środowiskiem
chemicznym
• łatwa aplikacja - spray

• wysoki poziom zabezpieczenia przed wilgocią
• zabezpiecza przed agresywnym środowiskiem
chemicznym
• wysoka wydajność

400ml

5L

Z 200

Z 200

• doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią
• zabezpiecza przed agresywnym środowiskiem
chemicznym
• dedykowany do przemysłu spożywczego
• łatwa aplikacja - spray

• doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią
• zabezpiecza przed agresywnym środowiskiem
chemicznym
• dedykowany do przemysłu spożywczego
• wysoka wydajność

400ml

5L

Z 303

Z 303

• lakier elektroizolacyjny do zabezpieczania
układów elektroniki
• chroni przed agresywnym środowiskiem
• możliwość przelutowywania
• schnący na powietrzu
• łatwa aplikacja - spray

• lakier elektroizolacyjny do zabezpieczania
układów elektroniki
• chroni przed agresywnym środowiskiem
• możliwość przelutowywania
• schnący na powietrzu
• wysoka wydajność

400ml

5L

10L

10L

20L

20L

30L

30L

20L

21

Przeznaczenie

RESIST® Z 751

RESIST® Z 810

RESIST® Z 900

Plastyczna masa stosowana dla

Pasta silikonowa Z810 tworzy

Preparat do usuwania ładunków

uszczelniania i izolowania

hydrofobową warstwę ochronną na

elektrostatycznych i zapobiega-

skrzynek przyłączy elektrycznych,

powierzchni izolatorów wysokonapię-

nia ich tworzeniu na obudowach

uszczelnienia kanałów i dławików

ciowych chroniących przed erozją. Na

urządzeń elektrycznych,

kablowych, przepustów

obszarach silnie zanieczyszczonych

częściach plastikowych i

kablowych przez ściany itp.

zaleca się pokrywanie powierzchni

gumowych, wykładzinach,

Umożliwia uszczelnianie połączeń

izolatorów po ich czyszczeniu pastą Z

ubraniach z włókien syntetycz-

między większością różnych

810 o grubości 300 um.

nych itp.

Masa uszczelniająca Z 751 jest stale

Pasta silikonowa Z810 jest przejrzystą

Formuje równomierny ﬁlm, nie

elastyczna dzięki czemu doskonale

nietoksyczną substancją o konsysten-

uszkadza powierzchni, nie

tłumi drgania. Jej właściwości

cji maści na bazie czystych krzemia-

pozostawia lepkich resztek.

plastyczne pozostają niezmienne

nów metylowych. Charakteryzuje się

Bezpieczny ﬁzjologicznie, wolny

przy temperaturze w zakresie od

dobrą rozlewnością tj. tworzeniem się

od FCKW oraz CKW.

-40°C do +50°C. Opiera się tendencji

warstwy o jednakowej grubości po jej

spływania na pionowych powierzch-

nałożeniu. Zachowuje swoje

niach. Nie zawiera żadnych

właściwości w zakresie temperatur

substancji wzmagających lub

40-100C. Jest substancją hydrofobo-

inicjujących korozję. Jest samoprzy-

wą, nierozpuszczalną w wodzie.

lepiająca się i przykleja się do

Obojętna wobec metali, tworzyw

każdego czystego i suchego

sztucznych,szkła i ceramiki.

materiałów stosowanych do
budowy maszyn i aparatury, w
konstrukcji wyposażenia
chłodzącego, w samochodach i
wagonach kolejowych, oraz
ogólnie w inżynierii budowlanej.

Właściwości

materiału.

Z 751

Z 810

• masa uszczelniająca do przepustów kablowych
• zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci
• materiał elastyczny do wielokrotnego użycia

• pasta silikonowa do zabezpieczania izolatorów
energetycznych
• chroni przed osadzaniem się brudu
• ułatwia spływanie wody
• wysoka wydajność

1kg

1kg

Z 900
• zabezpiecza przed indukowaniem się ładunków
elektrycznych
• nie pozostawia osadu
• wysoka wydajność

1kg
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Potrzeby naszych Klientów stanowią dla Nas motywację do opracowywania
nowych technologii oraz wysoko wyspecjalizowanych produktów z myślą o
działach elektrycznych i energetycznych. Poszczególne parametry produktów z grupy IzoCode jesteśmy w stanie dopasować do indywidualnych oczekiwań Klienta oraz każdego rodzaju aplikacji osiągając tym samym możliwie
najwyższą wydajność, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

www.izocode.pl

Więcej informacji na:

Sprawdź również inne grupy produktów

www.aquacode.pl

www.ﬁxcode.pl

www.idcode.com.pl

CT-CARD Sp. z o.o.
ul. Farysa 15B
01-971 Warszawa
+48 22 835 05 05
izocode@ct-card.pl

www.ct-card.pl
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