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LUKOIL TROYSHIELD SC1 
 

Systémový čistič pro čištění jednotkových strojů a centrálních chladicích 
systémů 

 

SCHVÁLENÍ SPLŇUJE 

 
 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL TROYSHIELD SC1 je kombinací vysoce 

aktivních amfotermních smáčedel, emulgátorů a 

hexahydrotriazinu. 

 

LUKOIL TROYSHIELD SC1 vynikajícím způsobem 

působí proti bakteriím, plísním a kvasinkám a uvolňuje 

olejové usazeniny, místa s koncentrovaným 

znečištěním, bakteriální znečištění a povlaky plísní. 

 

LUKOIL TROYSHIELD SC1 je velmi efektivní a 

vyznačuje se velmi slabým zápachem. Současně čistí a 

zajišťuje biocidní ochranu v jediném pracovním kroku. 

Mimo to emulgátory zamezují shlukování tukových 

kuliček a emulzi stabilizují. 

 

POUŽITÍ 
LUKOIL TROYSHIELD SC1 se používá k čištění 

kompletních cirkulačních okruhů obráběcích strojů, u 

kterých se používají chladicí maziva smísená s vodou. 

 

Přípravek LUKOIL TROYSHIELD SC1 by se měl 

použít před každou výměnou chladicího maziva. 

Koncentrace pro použití závisejí na stupni znečištění 

zařízení a rovněž na stáří emulze. 

  
1,0% LUKOIL TROYSHIELD SC1 při malém znečištění 

2,0% LUKOIL TROYSHIELD SC1 při středním 

znečištění 

3,0% LUKOIL TROYSHIELD SC1 při silném znečištění 

 

Doporučuje se následující postup: 

1. Přidejte LUKOIL TROYSHIELD SC1 na začátku 

poslední pracovní směny. 

2. Nechte působit po dobu cca 6 až 8 hodin bez přerušení 

výroby na strojích. 

3. Síta a výstupní otvory by se měly zkontrolovat z hlediska 

zanesení usazeninami (povlaky plísní a kolonie bakterií). 

4. Dodatečně propláchněte čistou vodou. 

5. Zařízení opět naplňte konzervovaným chladicím a 

mazacím prostředkem. 

 

Upozornění: Tento produkt by se neměl používat při 

hodnotě pH emulze < 7 a při teplotách > 52 °C. 

 

Manipulace a skladování: Chraňte před mrazem. Musí být 

skladován při teplotě nad bodem mrazu, ideálně mezi +10 a 

+30 °C, přičemž za těchto podmínek má trvanlivost 

minimálně 9 měsíců. Při manipulaci používejte vhodné 

ochranné rukavice a ochranné brýle. Další informace 

naleznete v bezpečnostním listu. 

 

TYPICKÁ DATA 
VLASTNOST Jednotka Zkušební metoda LUKOIL TROYSHIELD SC1 

Hustota při 20 °С kg/m3 DIN 51757 1003-1033 

Zápach   typický 

Vzhled   průhledný; žluto-hnědá kapalina 

Hodnota pH (2%, 20°C)   9,0 – 9,6 

Rozpustnost   mísitelný s vodou v každém poměru 

Bod vzplanutí °C DIN 51758 >100 

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených 
odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International". 
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