
Přípravek HoldTight® je aditivum pro mokré 
abrazivní tryskání, které snižuje povrchové 
napětí vody a umožňuje jí dostat se 

do kotevního profilu a odstranit veškeré znečištění, 
včetně solí, kyselin, abraziv, lehkých olejů a tuků. 
Nezanechává nežádoucí zbytky a odpařuje se 
s vodou, čímž zajistí povrch, který je důkladně čistý 
a připravený pro pevné přilnutí dalších povlaků 
po dobu až 72 hodin. 

Tryskání vodou ošetřenou HoldTight na povrch 
před nátěrem odstraní všechny přirozeně se vyskytující 
nečistoty (soli a další). HoldTight odstraňuje vedlejší 
produkty procesu tryskání (zbytky abraziva, zaschlá barva) 
usazené v pórech povrchu, což umožňuje co nejpřilnavější 
spojení mezi povrchem a nátěrem. 

HoldTight je bezpečný a účinný na široké škále povrchů, 
poskytuje vynikající přípravu povrchu s osvědčenými 
výsledky na zemi, na moři, na skladovacích nádržích, 
na mostech, na ropných plošinách a dokonce i pro speciální 
projekty, jako je restaurování historických automobilů. 
Nejčistějších povrchů se dosáhne, když se produkt použije 
v cyklech tryskání i mytí v poměru 50 – 100:1 (voda 
k HoldTight 102). HoldTight je jediný produkt, který 
prodlužuje životnost a hodnotu vašeho majetku za zcela 
zanedbatelnou cenu. 

Jednosložkové aditivum pro odstraňování solí, zabraňující 
vzniku koroze a pro odmašťování. Použijte k odstranění 
nečistot včetně solí, oleje a zbytků po otryskávání. 
Používejte spolu s mytím, s mytím po suchém abrazivním 
otryskání, po mokrém abrazivním otryskání nebo tryskání 
vodním paprskem. HoldTight 102 je také účinný při čištění 
ručním nebo elektrickým nářadím (např. Bristle Blaster). 

Zabraňuje bleskové korozi nekrytých povrchů a poskytuje 
časové okno bez koroze po dobu 48 hodin nebo déle bez 
deště nebo kondenzace a teplotě nad 4 °C. Časové okno 
pro vnitřní udržení povrchu s přípravkem HoldTight 102 
může být výrazně delší. 

Povrch ošetřený technologií HoldTight 102 napenetrujte co 
nejrychleji v souladu s požadavky výrobce následného 
povlaku poté, co povrch zaschne a než se objeví blesková 
koroze. 

Kompatibilita povrchů 
Ocel, železo, galvanizovaná ocel, hliník a nerezová ocel 

Beton a CMU blok (škvárový blok) 

Laminát 

Schváleno většinou hlavních dodavatelů nátěrů pro použití 
s jejich nátěry. Kontaktujte HoldTight Solutions pro reference 
nebo si prohlédněte reprezentativní tabulku kompatibility 
povlaků (tato tabulka není úplná). 

Použití 
Zabránění bleskové korozi po dobu přibližně 48 hodin, 
často déle bez deště a teploty nad 4 °C. 

Výhody 
Povrchové soli včetně chloridů, síranů, dusičnanů a všech 
ostatních solí jsou po správném použití obecně 
nedetekovatelné. 

Okamžitě rozpustný ve vodě nebo uhlovodíkových 
rozpouštědlech, jako jsou laky a xylen 

Není nebezpečný, je netoxický a nehořlavý 

Biologicky odbouratelný, bezbarvý a bez zápachu 

Bez fosfátů a kyselin 

Odpařuje se s vodou, ve které je rozpuštěn. Povrch lze 
napenetrovat ihned po odpaření. 

Komponenty schválené FDA pro potravinářské služby – 
21 code of Federal Regulations 178.3400 

Návod k použití  
Typicky se používá v cyklech tryskání a oplachování 
vodou. 

Běžně se používá v tlakových myčkách, zařízeních 
pro abrazivní tryskání za mokra/suspenze a páry 
a v zařízeních pro ultra vysokotlaké (UHP) vodní 
tryskání nebo po suchém abrazivním tryskání. 

Ředí se vodou v poměru 50 - 250:1 v závislosti 
na aplikaci, vlhkosti a stupni znečištění povrchu. 
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Poměr ředění 100:1 je nejběžnější pro cykly tryskání 
a mytí (viz poznámky Poměr míchání a krytí). 

Pro prostředí s vysokou vlhkostí a vysoce 
kontaminovanými podklady může být nutný poměr 
ředění 50:1 pro oba cykly. Obvykle se pro oba cykly 
doporučuje poměr 100:1. Po suchém tryskání se 
doporučuje ředění 50:1, s výjimkou prostředí s nízkou 
vlhkostí a nízkou kontaminací, kdy by měl být 
dostatečný poměr 100:1. 

Může být vyžadováno testování různých ředících 
poměrů, dokud není blesková koroze odstraněna. 

Prach a další nečistoty, které zůstaly po suchém 
a mokrém abrazivním otryskání, musí být odstraněny 
vodou upravenou HoldTight 102. Doporučuje se mytí 
vodou upravenou HoldTight 102 při dostatečném tlaku 
a průtoku, aby se účinně uvolnil prach a nečistoty 
a zabránilo se bleskové korozi. Viz Aplikační příručka 
pro HoldTight 102. 

Při použití zařízení pro tryskání vodou UHP se poraďte 
s výrobcem zařízení ohledně použití HoldTight od 102 
nebo jiných přísad v jejich zařízení (viz poznámka UHP 
Water Jetting). Může být vyžadováno použití DI 
(deionizované) nebo RO (reverzní osmózy) vody.  

Pro odmaštění se obecně doporučuje poměr ředění 
50:1, ale může být nezbytná vyšší koncentrace (25:1) 
a případně zvýšený tlak vody. 

Více podrobností o různých aplikačních metodách 
naleznete v Aplikační příručce. 

Bezpečnostní opatření: 
Tvrdá voda (vysoká koncentrace uhličitanů a jiných 
minerálů), průmyslová nebo rostlinná voda, studniční 
voda, říční voda, jezerní voda a v některých případech 
nekvalitní pitná voda může ovlivnit výkon HoldTight 
102. Zavolejte HoldTight o pomoc. 

Vyhněte se „hromadění“ vody upravené HoldTight 102. 
Přebytečná voda by měla být odfouknuta čistým 
stlačeným vzduchem bez oleje. 

Při manipulaci s tímto produktem používejte ochranu 
očí. Pokud dojde ke kontaktu s HoldTight 102, 
vyplachujte oči čistou vodou po dobu 5-10 minut. 
Vdechování výparů neředěného HoldTight 102 může 
být škodlivé. V případě potíží navštivte lékaře. 

Skladování 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Nemíchejte s jinými chemikáliemi. 

Neskladujte pod -4°C, aby nedošlo k zamrznutí 
chemikálií. Úplný seznam opatření před použitím 
naleznete v aktuálním SDS. 

Skladovatelnost je tři roky při skladování na chladném 
a suchém místě. 

Balení 
K dispozici ve čtyřlitrových konvích, 19-litrových 
vědrech, 208-litrových sudech a 1040-litrových 
kontejnerech. Hustota přípravku je 1.030 kg/m3.

Výrobce 
Americká firma HoldTight Inc. … 

Výhradní dovozce a distributor 
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk 
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz 

HoldTight® 102 
Spolehlivá ochrana ocelového povrchu před bleskovou korozí

27
. 

9.
 2

02
1


