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Opis:Przedstawiamy Państwu preparat o szerokim zakresie zastosowania.  Alkaliczny środek czyszczący przeznaczony do 
warsztatów i zakładów przemysłowych. Dedykowany do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz ze 
spryskiwaczami  wstępnymi. Przeznaczony do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na alkalia. Myje 
i odtłuszcza wszelkie powierzchnie nie powodując ich uszkodzeń, korozji, a jednocześnie ulega w 100% biodegradacji.  

Korzyści z zastosowania: 
Bezpieczeństwo i ekonomia; 
Biodegradowalność; 
Nie utlenia powierzchni metali, w tym metali kolorowych np. aluminium, miedź; 
Nie szkodliwy dla tworzyw sztucznych i gumy; 
Niegroźny dla powierzchni malowanych i lakierowanych; 
Antystatyczność powierzchni. 
 
Charakterystyka: 

- Preparat niepalny 
- Dostosowany do wszystkich metod czyszczenia ( ręczna, zanurzeniowa, ciśnieniowa, piany aktywnej) 
- Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego 
- Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywicę 
- ma zastosowanie w zimnej wodzie(nie potrzebuje wody ciepłej) 
- Przyjemny, świeży zapach 
- Wolny od fosforanów, Nie zawiera silikonów, Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym  
 

Zastosowanie: 
 

 Mycie i odtłuszczenie opakowań IBC 
 Czyszczenie pojazdów użytkowych, specjalnych (koparki, wywrotki, maszyny rolnicze) 
 Mycie pojemników na odpady (kosze i kontenery na śmieci) 
 Mycie samochodów/silników 
 Czyszczenie części maszynowych 
 Odtłuszczanie powierzchni 

Sposób użycia: 
 

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki mieszaniny chemicznej. Przed użyciem wstrząsnąć. 
Nie należy stosować środka na nagrzanych lub mocno nasłonecznionych powierzchniach. 

 Urządzenia wysokociśnieniowe: 
Zmieszać roztwór wstępny z wodą w stosunku 1:3; 
Ustawić dozowanie 1,5-10%;  
Wyczyścić obiekt; 
Wypłukać powierzchnię po myciu czystą wodą pod ciśnieniem.  
Urządzenia spryskujące: 
Połączyć produkt z wodą od 1:4 do 1:10; 
Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem;  
Pozostawić do namoknięcia;  
Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni; 
Wypłukać powierzchnię  czystą wodą pod ciśnieniem.  
 

Ważne: W obu przypadkach nie należy dopuścić do wyschnięcia na mytych powierzchniach  
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