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Lubrizol CONTRAM 
TM

 CB-1 
 
Čistič systémů a desinfekční výrobek 
  

 
 
Popis 
 

CONTRAM TM CB-1 se výborně hodí k čistícím a 
desinfekčním procesům nádrží chladících a ma-
zacích prostředků, potrubních systémů, jakož 
cirkulačních okruhů chladících a mazacích pro-
středků. Koncentrát systémového čističe 
CONTRAM TM CB-1  zjednodušuje nákladné čis-
tící metody. Při tom čistící a desinfekční proces 
probíhá před změnou a během provozu obrábě-
cích strojů. CONTRAM TM CB-1 je systém zalo-
žený na bázi iontové a neiontové povrchově ak-
tivní látky v kombinaci s antimikrobiologickými 
účinnými látkami. 
 
Během čistícího a desinfekčního procesu zůstá-
vá zaručen plný pracovní výkon stroje. 
 
CONTRAM TM CB-1 působí na široké spektrum 
bakterií, kvasinek a hub. Neobsahuje žádné  
alkylfenoly nebo kovokomplexotvorná činidla. 
 
Výhody 
 

 čistí a desinfikuje v jedné pracovní operaci 

 nemění pH-hodnotu  emulze 

 není škodlivý na pokožku 

 žádná koroze 

Použití a aplikace  
 

CONTRAM TM CB-1 se přidává za provozu přímo 
do obráběcí kapaliny bez přerušení obráběcího 
procesu. Množství čistícího prostředku závisí na 
stupni znečištění chladící kapaliny v rozmezí  
 0,5 - 2,0 % s tím, že minimální čas působení 
přípravku je 8 hodin. Delší časové období se 
doporučuje pro silně  znečištěné systémy. 
 
Po likvidaci použité chladící kapaliny se doporu-
čuje systém důkladně propláchnout čistou vodou, 
aby došlo k vyplavení uvolněných látek ven 
z potrubí a nádrže. 
 
 

CONTRAM TM CB-1 je registrován v EU  
na seznamu biocidních chemických látek. 
 
Biocidní vlastnosti a bezpečnost práce 
 
Seznam bakterií, hub a kvasinek, na které 
CONTRAM TM CB-1 působí najdete společně 
s doporučeným skladováním, manipulací,  
bezpečností, ochranou zdraví a osob  
a první pomocí v platném bezpečnostním listu. 
 
 
 
 

 
Charakteristické technické údaje 
 

Vlastnosti Jednotka Zkouška podle Hodnoty 

Vzhled 
Barva 
Měrná hmotnost při  
Index lomu 
Tepelný rozklad 
pH-hodnota (koncentrát) 
Rozpustnost 
 

 
 

20°C (g/ cm
3
) 

při 20°C  
°C 

 

 
 
DIN 51757 
 
 
 

čirá tekutina 
bezbarvá až světle žlutá 
1,06 
1,385 
> 100 
8,2 
ve vodě rozpustný 

 
    

 
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřící a výrobní tolerance obvyklé 
v oboru. Lze získat bezpečnostní list. 


