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Kapaliny na bázi HFE
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čištění
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âisté a suché-rychle.
Čištěním při použití Novec HFE lze

dosáhnout čistých a suchých dílů bez
jejich vystavení vodě a s minimálními
odpady. Doby zpracování jsou
srovnatelné s přípravky pro
odmašťování v parách CFC-113
a 1,1,1-trichloretanem.

Čištění pomocí Novec HFE se
dobře osvědčilo při odstraňování
pájecí pasty, zbytků iontů, olejů
pocházejících z výrobního procesu
a z manipulace s nimi, tuků, jemných
částic a dalších nečistot. V důsledku
jedinečných vlastností těchto
prostředků jsou Novec HFE zvlášť
dobře vhodné k čištění dílů složitého
tvaru. 

Uvedené prostředky nejsou
korozivní, jsou nehořlavé a mají
i řadu dalších užitečných vlastností,
k nimž patří například tepelná
a chemická stálost, kompatibilita
s klíčovými materiály, nízké
povrchové napětí, nízká viskozita,
nízká toxicita a nulové porušování
ozónové vrstvy. Navíc se tyto
materiály vyznačují kratší
atmosférickou životností a nižším
GWP, než s jakými se setkáváme
u chlorofluorovaných derivátů
uhlovodíků a u četných fluorovaných
sloučenin. 

Prostfiedek je "prakticky
netoxick˘"

Toxikologické zkoušky ukazují, že
prostředek Novec HFE -7100
vykazuje celkově nízkou toxicitu.
Materiál je hodnocen jako "prakticky
netoxický" při vdechování a prakticky
nedráždí oči a jen v minimální míře
dráždí pokožku. Nemá mutagenní
účinky a není látkou podporující
vývoj toxinů ani senzibilátorem
srdečních poruch. Na základě
rozsáhlých zkoušek zjistilo lékařské
oddělení společnosti 3M, že je možné
osmihodinové průměrné vystavení
koncentraci produktu 600 ppm.   

Minimální úpravy zafiízení 
Novec HFE se používají v nových

i ve stávajících čisticích zařízeních
s jednou nebo několika komorami. Ve
většině případů je nutná jen

minimální úprava stávajícího běžného
zařízení. Tak lze v některých
případech například doporučit přidání
sekundárních chladičů a zvětšit volný
prostor pro další minimalizaci ztrát
působených emisemi. Společnost
3M poskytuje technickou
a ekonomickou pomoc uživatelům
čisticích zařízení a jejich výrobcům
při optimalizaci konstrukce čisticího
a odmašťovacího zařízení pro tyto
nové kapaliny.      

DÒLEÎITÉ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY 

- Nízká toxicita.
- Nulové porušování ozónové vrstvy. 
- Kratší atmosférická životnost a nižší GWP než v případě

chlorofluorovaných derivátů uhlovodíků CFC a řady dalších fluorovaných
sloučenin.

- Tepelná a chemická stálost - prostředky vydrží déletrvající zahřívání a jsou
nereaktivní. Netvoří peroxidy. 

- Odolnost vůči hydrolýze a velmi nízká rozpustnost pro vodu. 
- Produkt je nekorozivní a kompatibilní s klíčovými materiály. 
- Nízká viskozita a povrchové napětí, jimiž se dosahuje vynikajícího smáčení

a penetrace a též rychlého odstraňování produktu.   
- Vyšší bod varu, čímž se zlepšuje udržování v nádobách.   
- Nízké výparné teplo - malé množství přiváděné energie potřebné

k udržování teploty procesu; rychlé schnutí. 
- Produkt je nehořlavý - nemá bod vzplanutí.  

V¯SLEDKY TOXIKOLOGICK¯CH ZKOU·EK
Novec HFE -7100

Akutní smrtelná koncentrace > 100 000 ppm (4 hodiny)
při vdechování 

Orální příjem prakticky netoxický (> 5g/kg)

Dráždění oka prakticky nedráždí 

Dráždění pokožky minimální dráždění 

Senzibilace pokožky není senzibilátorem pokožky

Zjištěný rozsah vystavení koncentraci produktu
vdechování (28 dní) 600 ppm

Podpora vývoje toxicity nebyly pozorovány abnormální účinky

Mutagenní účinky nemá mutagenní účinky

Senzibilace srdečních poruch při vystavení koncentraci produktu až 
100 000 se neprojevily žádné známky 
senzibilace

Ekotoxicita při maximální rozpustnosti (7,9 g/l) 
nebyly pozorovány žádné účinky
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3M™ Novec™ 

Nakonec je čištění a odmašťování
tak jednoduché a účinné, jako
bylo v roce 1986

Uvedením Novec™ HFE od
společnosti 3M jste získali první
čisticí prostředky, které poskytují
účinnost, na kterou jste byli zvyklí
u chlorofluorovaných derivátů
uhlovodíků (CFC)  a u jiných
prostředků porušujících ozónovou
vrstvu, ale bez nebezpečí
a kompromisů nutných při náhradě
typické látky porušující ozónovou
vrstvu. 

Novec™ HFE od společnosti
3M představují progresivní náhradu za
látky porušující ozónovou vrstvu pro
průmyslové čištění a odmašťování.
Poskytují žádoucí vyvážení výkonu,
bezpečnosti a vlastností vztahujících
se k životnímu prostředí.

Prvními HFE od společnosti 3M,
které byly uvedeny na trh, jsou
3MTM Novec™ HFE-7100 
(1-metoxynonafluorobutan,
C4F9OCH3) a 3MTM Novec™ HFE
-71DE (tvořený Novec HFE -7100
a trans-1, 2-dichloretylenem), který je

skutečným azeotropem s konstantním
složením při bodu varu. Tento
azeotrop je vhodný pro středně
náročné čištění a odmašťování.

Čištění pomocí Novec™ HFE lze
používat ve většině nových zařízení
i u stávajících běžných čisticích
zařízení a to často bez jejich úpravy
nebo jen s malými modifikacemi.
Kromě toho jsme Vám usnadnili
přechod na Novec (tm) HFE od
společnosti 3M co nejsnadnějším
a bezproblémovým způsobem
s využitím našich rozsáhlých
obchodních a technických služeb. Při
řešení problémů čištění s Vámi
budeme těsně spolupracovat od
vyhodnocení způsobu čištění dílů až
po vyvinutí procesu, který bude
optimální pro odstraňování nečistot
a pro příslušný podklad (substrát)
a zařízení. Společnost 3M Vám též
doporučí výměnu zařízení, bude-li
účelné použít nové zařízení. 

Nové 3M™ Novec™HFE poskytují vyvážení výkonu, bezpečnosti a vlastností
přijatelných pro životní prostředí pro širokou řadu případů průmyslového
čištění - od elektronických součástek k lékařským přístrojům a od kosmických
lodí k automobilovým dílům. 
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Produkt je agresivní vÛãi
neãistotám, ale je
kompatibilní s citliv˘mi
podklady

Laboratorní zkoušky Novec HFE -
7100 ukazují na dobrou kompatibilitu
s širokou řadou kovů, plastů
a elastomerů, podobně jako je tomu
u perfluorovaných kapalin. Pozitivní
výsledky zkoušek se zvlášť citlivými
plasty, jako jsou polykarbonáty
a PMMA, ukazují na dobrou
použitelnost čisticího zařízení
z kompozitních materiálů. (Při
dlouhodobém vystavení jsou Novec
HFE pohlcovány fluorovanými plasty
a elastomery.) 

âi‰tûní a odma‰Èování 
Nové Novec HFE poskytují širokou

řadu možností čištění od snadného až
po velmi náročné čištění. 

Byly vyvinuty, vyzkoušeny
a ověřeny procesy s širokou řadou
konstrukcí zařízení a při různých
aplikacích. Místní zástupce nebo
pověřený prodejce společnosti
3M Vám může pomoci při řešení
specifických případů použití
a navrhne Vám vhodné způsoby
čištění a příslušné zařízení.

Nenároãné ãi‰tûní
a odma‰Èování 

Pro základní čištění
jednostupňovým postupem lze Novec
HFE -7100 používat v čistém stavu
(neředěný). Rozpouštědlo je vhodné
k odstraňování lehkých olejů,
prachových nečistot
a halogenovaných mazadel a olejů.
Ukázalo se, že čistý produkt Novec
HFE -7100 odstraňuje celou řadu
lehkých olejů stejně účinně jako
prostředek CFC-113. Halogenované
oleje a lehké silikonové oleje byly
odstraněny ponořením do kapaliny po
dobu kratší než 1 minuta. 

KOMPATIBILITA MATERIÁLÒ 
S Novec HFE -7100

Kovy Plasty Elastomery

Hliník akrylové polymery butylkaučuk*
Měď polyetylen přírodní kaučuk
Uhlíková ocel polypropylen nitrilový kaučuk
Nerezavějící ocel polykarbonáty EPDM
Mosaz polyestery
Molybden epoxidové pryskyřice 
Tantal PMMA
Wolfram PET
Slitina Cu s Be    C172 ABS
Hořčíková slitina    AZ32B

posuvné víko

chladicí hady ve volném prostoru

primární kondenzaãní hady

hladina kapaliny

sprchovací tyãe 

ultrazvukov˘ generátor 

elektrické topení

Kompatibilita po 1 hodině vystavení při teplotě varu. 
* Butylkaučuk je nejlepší při dlouhodobém vystavení, po dobu delší
než 1 měsíc. 
Vyjímky: částečné botnání PTFE a silikonového kaučuku. Částečná
povrchová oxidace mědi v průběhu tepelného stárnutí. 

âisticí zafiízení s jednou komorou

voln˘ prostor

parní zóna

ãisticí komora
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Zařízení pro nenáročné čištění
Novec HFE -7100 sestává z jedné
nebo z několika komor pro čištění
nebo odmašťování v parách.
V případě nutnosti lze účinnost čištění
ještě zvýšit ultrazvukovým
generátorem a zařízením pro
sprchování a oplachování.

Stfiednû nároãné ãi‰tûní
a odma‰Èování 

Náročnější čištění, jako je
odstraňování středně těžkých olejů,
silikonových olejů, mazadel, vosků
a separačních činidel, lze provádět
pomocí Novec HFE -71DE. Tento
azeotrop se vyznačuje poněkud vyšší
rozpouštěcí schopností a je schopen
čistit s účiností odpovídajícím
produktu CFC-113 pro středně
náročné čištění a odmašťování. 

Tento nehořlavý rozpouštědlový
čisticí prostředek je velmi účinný
v dokonalejších odmašťovacích nebo
čisticích zařízeních s jednou nebo
několika komorami, která splňují
požadavky norem MACT, přičemž
jeho činnost je podobná běžným
čisticím prostředkům  CFC nebo
azeotropům obsahujícím CFC.
Zařízení s jedinou komorou je
zpravidla omezeno na čištění v parní
fázi a může vyžadovat oplachování
postřikem. 

Velmi nároãné ãi‰tûní
a odma‰Èování 

Pro odstraňování těžkých olejů,
uhlovodíkových tuků, silikonových
tuků, pájecích past a kartáčovacích
směsí a lešticích prostředků
doporučuje společnost 3M způsob
s použitím pomocného rozpouštědla
(„co-solvent”), kde Novec HFE -7100
slouží jako oplachovací a sušicí
prostředek v kombinaci
s rozpouštěcím a čisticím
prostředkem zvoleným pro čištění.
Zástupci a pověření prodejci
společnost 3M jsou vybaveni pro
pomoc při hledání takové soustavy,
která by nejlépe plnila jednotlivé
požadavky na daný úkol. 

Způsob čištění s pomocným
rozpouštědlem je způsob, při němž
mají čisticí a oplachovací činidla
významně odlišné složení. Čisticí
komora obsahuje zpravidla směs
rozpouštěcího činidla a oplachovacího
činidla (Novec HFE) a oplachovací
komora obsahuje v podstatě 100 %
oplachovacího činidla. Uvedené dvě
kapaliny jsou mísitelné a chovají se
jako jediná kapalina (jedna fáze)
určená k rozpouštění a odvádění
nečistot. 

Čištění za použití pomocného
rozpouštědla probíhá ve stávajícím
nebo novém zařízení se dvěma nebo
několika komorami. Místní zástupce
nebo pověřený prodejce společnosti
3M Vám může doporučit potřebné
úpravy zařízení nebo Vám doporučí
pořízení nového zařízení. Vyšší
rozpustnost a jednofázová podstata
směsi čistícího rozpouštědla
s oplachovacím 3M HFE umožňuje
kratší ultrazvukové čištění, 
než tomu bylo u dřívějších způsobů
s pomocným rozpouštědlem
a zkracuje celkové doby procesu
účinnějším oplachováním. 

posuvné víko

chladicí hady ve volném prostoru

primární kondenzaãní hady

sprchovací tyãe 

ultrazvukov˘ generátor 

elektrické topení

âisticí zafiízení s dvojitou jímkou

voln˘ prostor

parní zóna

ãisticí oplachovací 
komora komora
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POUÎITÍ âISTICÍCH A ODMA·ËOVACÍCH Novec HFE

Nečistoty 

Čištěné díly1 Lehké oleje, Středně těžké oleje, Těžké oleje,
halogenovaná mazadla silikonové oleje, uhlovodíkové mazací 
a částicové nečistoty uhlovodíková mazadla tuky, silikonové tuky, 

a separační prostředky kartáčovací směsi, 
lešticí prostředky 
a zbytky pájecích past 

Novec HFE-7100 Novec HFE-71DE Pomocné rozpou‰tûdlo 
(„co-solvent") Novec 
HFE 

Jednoduché plastové díly l l2 l3

Komplexní plastové díly l l2 l3

Jednoduché kovové díly l l l
Komplexní kovové díly l l l
Jednoduché desky s plošnými spoji l l l
Komplexní desky s plošnými spoji l l l
Jednoduché cívky (spirály) l l l
Komplexní cívky (spirály) l l l
Kuličková a válečková ložiska l l l
Katetry l l l
Elastomerní díly l l l3

Skleněné díly l l l

1 Uvedeny jsou reprezentativní příklady, nejde o úplný seznam   l vyhovuje
2 Azeotrop Novec HFE-71DE je nekompatibilní s řadou plastů   l nepoužitelný, nevhodný
3 Nutno provést zkoušky kompatibility   

Zafiízení pro ãi‰tûní
a odma‰Èování Novec HFE

Společnost 3M poskytla výrobcům
zařízení na průmyslové čištění
a odmašťování a firmám zabývajícím
se rekonstrukcí stávajících zařízení
technická data a návody pro zařízení
používaná k čištění Novec HFE. Tyto
návody umožní výrobcům
optimalizovat výkon zařízení při
používání Novec HFE -7100
a azeotropických kapalin Novec HFE
- 71DE. Potřebujete-li seznam
výrobců provádějících rekonstrukci
stávajících zařízení pro čištění
a odmašťování v parách nebo výrobců
nových zařízení pro čištění
a odmašťování v parách, vhodných
pro používání s Novec HFE, zavolejte
místního prodejce nebo oddělení
čisticích chemikálií a kapalin
společnosti 3M.
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Pomoc pfii pouÏití produktu 
Přechod na Novec HFE bude díky

naší obchodní i technické pomoci co
nejsnadnější a proběhne bez
problémů. Budeme s Vámi těsně
spolupracovat a pomůžeme při
optimalizaci Vašeho postupu.
Společnost 3M též nabízí technickou
pomoc při vývoji aplikací kapaliny
a postupu svými rozsáhlými
laboratorními prostředky
a vybavením. 

Dostupnost produktu a jeho
balení 

Novec HFE lze objednávat přímo
od pověřených prodejců společnosti.
Pro získání informací od prodejce
zavolejte zástupce společnosti 3M.
Kapaliny lze zakoupit v kontejnerech
o obsahu 200 l, 110 l, 20 l a 3 l. 

Servis pro vracení kapalin 
Společnost 3M nabízí svůj program

pro vracení použitých speciálních
kapalin 3M v rámci Evropy.
Organizace a manipulace s tímto
produktem je popsána v informačním
buletinu o zvláštním programu
vracení kapalin. Potřebnou
dokumentaci Vám poskytne místní
prodejce společnosti 3M. 

Jste pfiipraveni?
Potřebujete-li další informace nebo

pomoc, zavolejte místní oddělení
čisticích chemikálií a kapalin
společnosti 3M (adresy jsou uvedeny
na zvláštním listě).

Zásady spoleãnosti 3M pro
ochranu Ïivotního prostfiedí   

Společnost 3M uznává i nadále
svou zodpovědnost za životní
prostředí a v tomto smyslu:
- Předchází znečišťování přímo

u zdroje, kdekoli a kdykoli je to
možné. 

- Vyvíjí produkty, které budou
minimálně ovlivňovat životní
prostředí. 

- Chrání přírodní zdroje používáním
regeneračních a jiných vhodných
metod. 

- Zajišťuje, aby její podniky a výrobky
splňovaly požadavky všech
vládních, státních a místních
předpisů vydaných úřady pro
ochranu životního prostředí.

- Všude, kde je to možné, pomáhá
vládním úřadům a dalším úředním
organizacím, které jsou zapojeny
v činnosti pro ochranu životního
prostředí. 



Důležitá poznámka pro zákazníka: Informace v této publikaci jsou založeny na zkouškách, o nichž se domníváme, že jsou spolehlivé. Vaše výsledky se mohou lišit
v důsledku rozdílů v druhu a podmínkách zkoušení. Sami musíte vyhodnotit a určit, je-li produkt vhodný pro Vaše zamýšlené použití. Protože podmínky použití produktu
jsou mimo naši kontrolu a mění se v širokých mezích, činíme zde následující prohlášení namísto všech záruk, vyjádřených nebo mlčky předpokládaných (včetně mlčky
předpokládané záruky prodejnosti produktu a vhodnosti pro daný účel). Jediným závazkem společnosti 3M a jedinou náhradou pro Vás je  nahrazení produktu, který se
ukáže být vadným při jeho převzetí. V žádném případě neručí společnost 3M za zvláštní, nahodilé nebo následné škody, k nimž došlo v důsledku porušení podmínek
smlouvy, nedbalosti, hrubého porušení předpisů nebo z jakékoli jiné příčiny. 

3M Česko, spol. s. r. o.
Vyskočilová 1, 140 00 Praha 4
Tel: 02/6138 0111, Fax: 02/6138 0110, www.3m.cz, e-mail: inovace@mmm.com


