
 

 

 
Mobil Clean Industrial 
Čistící p řípravek 
 
Popis produktu 
Mobil Clean Industrial je vysoce kvalitní přípravek bez obsahu chlóru s úzkým rozpětím bodu varu. Je 
téměř bez zápachu a má snadnou odparnost i za relativně nízkých teplot.  
Mobil Clean Industrial prokazuje vynikající odmašťovací vlastnosti jak olejových tak tukových zbytků, které 
zůstávají na opracovaných dílech po obráběcích operacích. Jeho nízké povrchové napětí zajišťuje 
vynikající smáčivost kovového povrchu a prokazuje velmi dobré čistící vlastnosti. Díky úzkému rozpětí 
bodu varu, má Mobil Clean Industrial schopnost se rychle odpařovat již při teplotě okolí bez toho, aby 
zanechával zbytky na povrchu. Mobil Clean Industrial zajišťuje optimální rovnováhu mezi schopností 
odpařování a hodnotou bodu vzplanutí. Splňuje doporučení FDA pro specifické použití při aplikacích 
v oblasti potravinářství.  
 
Vlastnosti a výhody 
• Úplná odpařovací schopnost zajišťující čistý a suchý povrch čištěných komponent 
• Téměř bez zápachu 
• Vysoká úroveň čistoty bez obsahu chlóru 
• Dobrá rozpustnost a proto vysoký čistící účinek pro olejové a tukové zbytky na povrchu kovů  
• Bez obsahu aromatických uhlovodíků 
• Úzký destilační řez zajišťuje optimální odpařovací vlastnost 
 
Aplikace 
Mobil Clean Industrial je určen pro odmašťování a čištění kovových částí. Nemá negativní vliv na životní 
prostředí na rozdíl od přípravků na bázi chlóru jako je perchlorethylen.  
Mobil Clean Industrial může být aplikován následujícími způsoby: 
• Nanášení štětcem, nástřikem nebo ponořením  
• Ultrazvukové čištění 
• V zařízeních na odmašťování pomocí par, upravených z původního způsobu odmašťování kapalinou   
• Ve velkých čistících linkách pracujících na principu ponořování nebo nástřiku  
 
Mobil Clean Industrial je hořlavý a při aplikaci je nutno se řídit předpisy pro manipulaci s hořlavými 
kapalinami.  
 
Typické vlastnosti 
Test Metoda Jednotka Hodnota 
Barva  Saybolt  +30 
Hustota při 15°C ISO 12185 kg/l 0,763 
Bod vzplanutí (PM) ISO 2719 °C 58 
Destilační rozpětí    
Spodní bod varu  °C 175 
Horní bod varu  °C 195 
 
Zdraví a bezpe čnost  
 
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na 
zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v 
bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento 
produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte 
předepsaným způsobem. 
Logo Mobil, symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo 
některé z jejích poboček. 
 


