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����������	���� �rodek w postaci koncentratu. �rednio lepki, 
ółtawy, klarowny płyn, stanowi 
mieszanin� łagodnych substancji alkalicznych oraz emulgatorów. Ulega pełnej 
biodegradacji, jest niepalny i nietoksyczny. Nie powoduje korozji. 
Rozpuszczalny w wodzie w ka
dej proporcji. Dobre własno�ci myjce preparatu 
ju
 przy 1% st�
eniu. Preparat pienicy. 
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�rodek przeznaczony jest do mycia i odtłuszczania powierzchni konstrukcji 
metalowych przed ich czyszczeniem i nakładaniem ochronnych powłok 
malarskich. Mo
e by� równie
 z powodzeniem stosowany do mycia i 
odtłuszczania obiektów w przemy�le maszynowym, w warsztatach 
mechanicznych i samochodowych oraz do mycia wewn�trznego i zewn�trznego 
�rodków transportu.  
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G�sto��, ok.,g/cm

3 
1,1  

pH, ok.              13 
Temperatura krzepni�cia,

 O
C  -5

 
 

Temperatura wrzenia, 
O
C             100
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�rodek mo
e by� stosowany w pełnym zakresie st�
e�. Do mycia podło
y 
metalowych przed pracami antykorozyjnymi najcz��ciej stosowane s 1 – 20% 
roztwory wodne. Koncentrat stosowa� tylko w przypadku grubych warstw 
zanieczyszcze� lub lepkich i trudno lotnych produktów tłuszczowych lub 
ropopochodnych. Do mycia powierzchni cynkowych i aluminiowych nale
y 
stosowa� jedynie roztwory (kontakt tych powierzchni z roztworem nie powinien 
trwa� dłu
ej ni
 10 min.). Stosowa� w temperaturach powy
ej 0

0
C. 

Roztwory myjce �rodka nanosi� mo
na dowolnymi metodami zarówno r�cznie 
przy pomocy p�dzli lub szczotek, jak i przy pomocy urzdze� natryskowych. Po 
naniesieniu na powierzchni� pozostawi� do spenetrowania zanieczyszcze� na 
ok. 10 – 15 minut, a nast�pnie spłuka� czyst wod. Podwy
szenie temperatury 
roztworu (do 80

O
C) podnosi skuteczno�� i szybko�� czyszczenia oraz pozwala 

na obni
enie stosowanych st�
e�. 
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Okres trwało�ci podany na opakowaniu. Wyrób nale
y przechowywa� w 
chłodnych miejscach i szczelnie zamkni�tych opakowaniach. 
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Preparat dra
nicy szczególnie w koncentracie. Mo
e powodowa� oparzenia. 
Stosowa� odzie
, r�kawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skór 
lub oczami natychmiast spłuka� du
 ilo�ci wody. W razie podra
nienia uda� 
si� do lekarza. Preparatu nie miesza� z roztworami o charakterze kwa�nym. 
 

 
Informacje w instrukcji, oparte na badaniach laboratoryjnych i naszym do�wiadczeniu, podajemy z zamiarem ułatwienia pracy naszym 
Klientom. S� to wył�cznie dane informacyjne.  Nie maj�c wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia mo emy bra! odpowiedzialno�! 
wył�cznie za jako�! wyrobu i gwarantowa!,  e odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy równie  odpowiedzialno�ci za straty lub 
uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewła�ciwego ich u ycia. Okre�lenia techniczne 
zawarte w instrukcji obja�niono we wst"pie do katalogu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. 


