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Vyčištění | Ochrana proti vzniku úsad

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

Maximalizace životnosti strojů a maziv díky technologii

obsahuje

Odstranění úsad ze systému
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OCHRANA PRO VÁŠ 
STROJ A OLEJ
DECON je směs specializovaných syntetických základových olejů API

 Group V.  Kromě vynikající rozpouštěcí schopnosti také:

• Vynikající oxidační stabilita a ochrana proti tvorbě úsad

• Rychle snižuje potenciál oleje k tvorbě úsad - zlepšuje hodnoty 

MPC a kódu čistoty.

Vyčištění stroje

• Rychle a bezpečně 

odstraňuje organické úsady 

uvnitř celého stroje. 

Ochrana proti vzniku úsad
•   Účinně čistí olejové systémy 

při výměnách olejových náplní.
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OSTRANĚNÍ ÚSAD Z VAŠ EHO 
OLEJE A OLEJOVÉHO SYSTÉMU

DECON RYCHLE ROZPOUŠTÍ ÚSADY TVOŘENÉ 
PRODUKTY DEGRADACE OLEJE

• Zvyšuje rozpouštěcí schopnost 

stávající olejové náplně.  

• Dlouhodobá ochrana systému 

proti vzniku úsad, šlemů a 

měkkých kalů.

•   Bez  nepříznivého  vlivu  na  vlastnosti  provozovaného  oleje

(např. odlučivost vzduchu, pěnivost, deemulgační schopnost, atd.)

• Hydraulické lisy

• Vstřikování plastů

• Mobilní hydraulické systémy

• Kompresory

• Převodovky

• Papírenské stroje

DECON rozpouští úsady.

DECON chrání olej proti tvorbě měkkých kalů a poskytuje dlouhodbou 

ochranu proti tvorbě úsad.

DECON má okamžitý efekt a dekontaminuje olejový systém.

HLAVNÍ VÝHODY

obsahuje

APLIKACE PRO DECON:



Rafinerie:   Snížení teploty ložisek o více než 5°C.

VÝSLEDKY POUŽITÍ DECONu

Převodovka: Rozpuštění úsad a měkkých kalů v převovce 

mlýnu na uhlí před výměnou olejové náplně. 

Vsřikování  plastů:  Ostranění  lepení  ventilů  a  zvýšení  
rychlosti zavírání formy.

Vzhled                          Čirá kapalina

Hustota °API, ASTM D1298 34.7

202 (396)

0.8514

Bod vzplanutí °C (°F) 
(COC), ASTM D92

Relativní hustota 
ASTM D1298

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Týden 0 Týden 3 Týden 6

Týden 0 Týden 3 Týden 6

NEPŘEKONATELNÁ 
DLOUHODOBÁ VÝKONNOST

Stejný olej s DECON vykazuje po 6 týdnech za identických podmínek 
testu velmi nízký potenciál oleje k tvorbě úsad.

Nový olej vykazuje kritické hodnoty potenciálu k tvorbě úsad již po 6 
týdnech namáhání v akcelerovaném testu oxidační stability.

TVOŘÍME ÚSPĚCH

Fluitec poskytuje záruku na 
DECON, že jeho aplikace nemá 
žádný vliv na kompatibilitu se 
stávající olejovou náplní.
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Naše poslání je, abychom našim zákazníkům díky programu celoživotních olejových 

náplní Fill4LifeTM přinášeli hodnotu tím, že maximalizujeme životnost strojů a  jejich 

provozních náplní.

Cílem programu není jen prodloužit životnost Vašich investic do strojů a jejich 

provozních kapalin, ale zaměřuje se také na zvýšení kvality výroby, bezpečnosti 

provozu, snížení údržby, minimalizace odpadů a snížení nákladů na provoz. Program 

zahrnuje všechny produkty a služby společnosti Fluitec.   

info@intribo.com • www.intribo.com • +420 273 160 601

INTRIBO s.r.o. | Sazečská 8 | 108 00 Praha 10 | Czech Republic

POMÁHÁME VÁM SNIŽOVAT NÁKLADY
MAXIMALIZUJEME ŽIVOTNOST INVESTIC


