
 

 
  Hodrupa A  

Detergent anticorosiv, pentru pomp ă cu 
presiune, şi maşini industriale 
 
Propriet ăţi 
Hodrupa A este un detergent special, cu spumare redusă pentru înlăturarea uleiurilor  
minerale, gazelor de eşapament precum şi funingine după incendii. Hodrupa A trebuie  
diluat cu apă la aplicare cu pompa cu presiune. Pentru curăţirea maşinilor şi a utilajelor  
aplicaţi produsul nediluat. Metalele neprotejate (fier, tablă) nu corodează după curăţirea  
cu Hodrupa A. După norme: ÖNORM B 5105, 7,2 este indicat pentru canalizare cu  
separator de uleiuri.  
 
Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside anionice < 5%, tenside neionice < 5%, solvenţi solubili în apă, substanţe alcaline,  
inhibitori de corosiune. 
Valoare pH (concentrat): ca. 13        Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 11,5-12 
 
Domeniul de întrebuin ţare  
Se poate folosi pe toate suprafeţele rezistente la apă şi substanţe alcaline. Este  
predestinat pentru curăţirea halelor industriale şi atelierelor de lucru. Totodată este  
indicat şi pentru curăţirea suprafeţelor după incendii, precum şi pentru suprafeţe  
metalice lăcuite şi nelăcuite cum ar fii: utilaje de montaj, strunguri, ştanţe etc.  
 

Întrebuin ţare 
Înainte de prima utilizare, verificaţi rezistenţa materialelor la un loc ascuns. 
 
Curăţenia de între ţinere (cur ăţarea cu ma şină): 
200 ml la 8 litri apă rece. 
 
Curăţarea cu presiune: 
200 ml la 8 litri apă rece. 
 
Decapare (dup ă incendii): 
800 ml la 8 litri apă rece. 
Împrăştiaţi soluţia pe suprafaţa de curăţat,  
lăsaţi să acţioneze 5 minute, frecaţi şi absorbiţi. 
 
Curăţarea maşinilor: 
Aplicaţi produsul concentrat pe o lavetă sau alt material  
de curăţat şi frecaţi obiectele de curăţat. Nu clătiţi cu apă,  
pentru susţinerea efectului anticorozivi.  
 
Pagubele produse prin nerespecrarea modului de utilizare  
conf. fişei technice, nu pot fi reclamate. 

Consum pe metru p ătrat  
Curăţarea cu maşină: 1 ml Decapare:  40 ml 
Curăţarea cu presiune: 8 ml Curăţarea maşinilor: 10 ml 

 
GHS 05, Pericol (în concentrat); 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. P280 Purtaţi mănuşi de 
protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a 
feţei. P305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. 
Continuaţi să clătiţi. P308/313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul. 
Conţine: Potassium Silicate / Potassium Hydroxide (INCI). 
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1!  

 
Ambalaj  
10 litri / canistre Art.-Nr. j 05 01 10 
 

Curăţenia 
industrial ă / 
automatizat ă 
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