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           CS HYCO 6455 

Parametr 

Vzhled 

Hustota při 20 °C 
Kinematická viskozita 
při 40 °C 
Teplota tuhnutí 

Bod vzplanutí 

Jednotka 

- 

kg m-3 

mm s 

°C 

°C 

2 -1 

         Parametry 
CS HYCO 6455 

Čirá bezbarvá kapalina 

770 – 825 

1,5 – 3,0 

> -46 

< 62 

Metoda 

Vizuálně 

PP45/001 

PP45/033 

informativně 

informativně 

Skladování       skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před 
povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 
24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 

Balení CS HYCO 6455 je standardně prodáván v obalech o objemu: 25 L, 200 L 
a 1000 L. 

CS HYCO 6455 je odpařivý, odmašťovací a mazací přípravek určený 
zejména k odstraňování nečistot a kapalin v průmyslu. Jedná se směs 
uhlovodíků bez obsahu benzenu, aromátů, chloru nebo síry. Slouží jako 
náhrada chlorovaných uhlovodíků a benzínu k provoznímu čištění, praní 
a dekonzervaci. Používá se k rozpouštění ropných a rostlinných olejů, 
k odstranění nečistot ze střelného prachu, včetně otěrových kovů nebo 
karbonu. Produkt je určen zejména pro praní, odstraňování karbonu, 
mazání a krátkodobou antikorozní ochranu ručních zbraní. 

Není toxický, nezapáchá ani nedráždí pokožku. 
Produkt je šetrná náhrada technického nebo lakového benzínu a 
chlorovaných uhlovodíků v čištění, praní a dekonzervaci. 
Má vysokou jímavost ropných olejů a maziv. 
Produkt je inertní vůči běžně používaným plastům. 

Vlastnosti 

Popis 

Oblast použití 

� 
� 

� 
� 

CS HYCO 6455 se používá k běžnému odstraňování (s následnou 
protikorozní ochranou dílů) drobných provozních nečistot, třísek, okují, 
pilin, brusných kalů a past. Aplikuje se ponorem, štětcem nebo strojním 
praním do teploty 40°C (doporučuje se mechanický pohyb kapaliny 
v ponoru, sprchování dílů nebo nízkotlaké sprejování a postřik). Produkt 
je vhodný pro praní obrobků, součástí a hotových celků od řezných, 
mazacích, chladicích, hydraulických a převodových olejů a vosků, vazelín 
a různých maziv. 
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