
 

 

EL SOL F 
БЪРЗО ИЗПАРЯВАЩ СЕ 
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ  
Приложение: 
EL SOL F се използва за почистване на 
оборудване като захранващи и стартерни 
панели, роторни и статорни намотки в 
генератори, както и синхронни и 
асинхронни електродвигатели, чиито 
електрически елементи отделят топлина 
и се охлаждат чрез вентилационна 
система.  
Охлаждащия въздух съдържа прах, 
маслени пари и влага, които полепват по 
частите на електрическото оборудване. 
Тези замърсявания водят до сериозни 
проблеми, като намаляване на ел.  
проводимостта, вследствие на 
повишаване на работната температура, 
намаляване на елизолационното 
съпротивление, и могат да предизвикат 
изгаряне на електрическото оборудване..  
El-Sol F може да се използва безопасно 
за премахване на маслени замърсявания 
и сажди от електрическо оборудване, 
като – ротори на синхронни 
електродвигатели, статори на синхронни 
и асинхронни електродвигатели, 
статорни намотки на алтернатори, 
трансформатори, релета, предпазителни 
кутии, както и на захранващи и стартерни 
панели. Препаратът изолира до 30,000 V 
и не води до корозия и увреждане на 
металните повърхности. Вследствие на 
бързото си изпарение продуктът 
осигурява чисти повърхности, веднага 
след неговото използване.  
Ползи и качества: 
� Продукта не е запалителен и 
взривоопасен 

� Осигурява бързо и лесно почистване 
� Не надрасква металните повърхности 
� Осигурява перфектна чистота, без да 
оставя петна 

� Не поврежда изолацията на кабелите  
� Не се налага изчакване за съхнене 
след употреба 

� Не съдържа забранени опасни или 
канцерогенни съставки        
                                     

EL SOL F 
ELECTRICAL OIL DISSOLVER - FAST 
EVAPORATING 
 
Area of Use: 
Equipment such as power supply and starter 
panels, rotor and stator windings in 
alternator body as well as synchronous and 
asynchronous motors that host electrical 
equipment is cooled via ventilation systems, 
for electric current generates heat. 
However, the ventilation air contains 
moisture, dust and oil vapor that profoundly 
prevail in engine rooms of vessels, which 
attach to the electrical equipment. These 
formations lead to serious problems such as 
damaged electric conductibility, overheating 
and burning of the equipment and even 
short circuits. 
El-Sol F can be safely used in order to clean 
oil residues and carbon dusts on all 
equipment such as rotors and stators of 
synchronous and asynchronous motors, 
alternator windings of diesel generators, 
transformers, relays, fuse boxes as well as 
power supply and starter panels. It insulates 
up to 30.000 V and doesn’t lead to corrosion 
and residues on metal surfaces. Surfaces 
should be dried via pressurized air following 
application. 
 
Use Qualities and Benefits: 
 
� The product is not inflammable and 

combustible 
� Ensures quick and easy cleaning 
� Doesn’t cause any abrasion on metal 

surfaces 
� Ensures top cleanness without leaving 

any deposits or stains 
� Doesn’t damage cable-insulating 

materials 
� Doesn’t require waiting time thanks to its 

high volatility 
� Doesn’t contain prohibited and 

carcinogenic solvents 
 
 
 
 
 



 

 

Употреба: 
Химикалът обикновенно се нанася с 
четка, като използването на парцали или 
потапяне на детайлите при почистването 
не е забранено. 
Най-добрият метод за нанасяне при 
почистване на електромотори и 
генератори е впръскване с въздушен 
ежектор. Препаратът не трябва да се 
разтваря във вода. Сух въздух ниско 
налягане може да се използва за 
допълнително изсушаване, ако е 
необходимо. 
 
Мерки за безопасност: 
Избягвайте контакт с кожата и очите. Ако 
това се случи, изплакнете обилно с вода. 
Не вдишвайте отделените изпарения. Не 
поглъщайте препарата. Убедете се, че 
при употреба е осигурена достатъчна 
вентилация 
 
Опаковка: Метални варели от 25 и 210 
лтр 
 
Външен вид : Бистра течност 
 
Специфично тегло : 1,40 g/cm3 (20 ºC) 
 
pH: N/A 
 
Точка на възпламеняване : ≥ 80 ºC 
 
Корозионен ефект: Препаратът не 
предизвиква корозия върху метални 
повърхности. Направете предварителен 
тест за пластмасови, гумени или 
боядисани повърхности.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usage: 
El-Sol F allows for many methods including 
but not limited to cloth and brush 
applications as well as dipping method. The 
most suitable method, however, is injection. 
The product should under no circumstances 
be diluted by water. 
 
 
 
 
 
 
 
Safety Measures: 
Avoid from eye and skin contact. Rinse with 
abundant water in case of exposure. Do not 
inhale the product vapor. Do not swallow the 
product. Make sure to have proper 
ventilation in the cleaning area. 
 
 
Packages: Sheet metal barrels of 25 and 
210 liters. 
 
Appearance: Pure Liquid. 
 
Specific Weight: 1, 40 g/cm3 (at 20 ºC) 
 
pH: N/A 
 
Flashing Point: ≥ 80 ºC 
 
Corrosive Effect: The product doesn’t have 
a corrosive effect on metal surfaces. 
Conduct a pre-test for plastic, rubber and 
paint coverings. 
 
  


