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Silny przemys³owy preparat odt³uszczaj¹cy

Œrodek czyszcz¹cy ogólnego przeznaczenia usuwa t³uszcz, olej oraz sadzê

Preparat czyszcz¹cy ogólnego przeznaczenia, skuteczny na silne zabrudzenia, usuwa t³uszcz i olej

Skoncentrowany preparat przemys³owy, na bazie delaminy, który wspomaga penetracjê, rozpuszczania oleju, smaru oraz
brudu. Preparat rozcieñczaæ w zimnej lub ciep³ej wodzie. Produkt ulega biodegradacji, mo¿e byæ stosowany do mycia:
rêcznego oraz maszynowego. Doskona³y w usuwaniu oleju, t³uszczu, smo³y, zabrudzeñ przemys³owych. Mo¿na
go bezpiecznie u¿ywaæ na wszystkie powierzchnie odporne na wodê, równie¿ kafelki, beton, posadzki przemys³owe, kostkê
brukow¹, malowane powierzchnie, maszyny, œrodki transportu itp.
Rozcieñczenie: Zabrudzenie silne 1: 50, Zabrudzenie œrednie 1: 100, Zabrudzenie lekkie: 1: 150
Wartoœæ pH = 13. Pojemnoœæ opak. 5 , 20

Wartoœæ pH = 8,5-9,5. Pojemnoœæ opak. 5 litrów lub 18,9 l

Wartoœæ pH = 1,0. Pojemnoœæ opak. 5 , 20

Koncentrat myj¹cy na bazie owoców cytrusowych. Mo¿e byæ stosowany bez rozcieñczenia do usuwania najsilniejszych
zabrudzeñ z wiêkszoœci powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa t³uszcz, olej, atrament, kredki, osady z sadzy i inne
uporczywe zaplamienia. Doskona³y do domu, szko³y, warsztatu, kuchni, restauracji i itp.
Wartoœæ pH = 13,0
Rozcieñczanie od 1:1 do 1:20
Pojemnoœæ butelki 946 ml

Gotowy do u¿ycia wyj¹tkowo silny preparat czyszcz¹cy w do mycia wiêkszoœci powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa
t³uszcze, oleje, plamy z ¿ywnoœci, atramentu, kredek. Skutecznie zmywa wiêkszoœæ uporczywych zabrudzeñ. Doskona³y do
szkó³, fabryk, basenów, magazynów, szpitali, placówek s³u¿by zdrowia. Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 10,8 - 11,8
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5
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Nisko alkaliczny przemys³owy preparat czyszcz¹cy usuwaj¹cy oleje, smary, oraz œlady z gumy

Kwasowy preparat czyszcz¹cy

Doskona³y preparat odt³uszczaj¹cy wzbogacony dodatkiem rozpuszczalnika na bazie owoców cytrusowych do usuwania
zabrudzeñ z t³uszczu, smaru i oleju z wszelkiego rodzaju posadzek. Mo¿e byæ stosowany na wszelkiego rodzaju pod³ogi
wodoodporne, przemys³owe, nawet zabezpieczone, wszêdzie tam, gdzie wymagany jest œrodek czyszcz¹cy usuwaj¹cy œlady
z gumy. Zawiera sk³adnik rozpuszczaj¹cy gumê, dziêki czemu usuwa z powierzchni posadzek œlady z opon samochodowych,
wózków wid³owych, butów itp. Preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Rozcieñczanie:
Usuwanie œladów z gumy 1:50, Zabrudzenie silne 1:100, Zabrudzenie œrednie 1:200, Zabrudzenie lekkie: 1: 300
Maksymalne rozcieñczenie: 1:500

Kwasowy koncentrat czyszcz¹cy. Usuwa osady z wapnia, twardej wody i rdzy. Odt³uszcza zarówno po rozcieñczeniu gor¹c¹
jak i zimn¹ wod¹. Doskona³y œrodek dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, miêsnego, mleczami, browarów, itd.
Doskona³y w usuwaniu kamienia i rdzy, preparat ulega ³atwej biodegradacji. Znakomity do doczyszczenia posadzek
z zabrudzeñ pobudowlanych oraz doczyszczania fug.
Zalecane rozcieñczenia od 1:5 do 1:100
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Facto AT30

Facto AT31

Vehicle Wash

Preparat do czyszczenia œrodków transportu ( )

Preparat do mycia œrodków transportu

Preparat do mycia rêcznego samochodów

NIE USZKADZA ALUMINIUM
Preparat czyszcz¹cy do samolotów, ciê¿arówek i samochodów osobowych. rodek do mycia zewnêtrznych czêœci pojazdów
w tym tak¿e samolotów, mo¿e byæ stosowane do mycia aluminiowych fasad budynków.
Usuwa smary i oleje zarówno po rozcieñczeniu ciep³¹ jak i zimn¹ wod¹. Preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Rozcieñczanie : od 1:1 do 1:20
Wartoœæ pH = 12,9
Pojemnoœæ opakowania 18,9

Koncentrat do mycia pojazdów. Usuwa nalot z sadzy i plamy z owadów pozostawiaj¹c czyst¹ lœni¹c¹ powierzchniê.
Usuwa zabrudzenia smarem i olejem po rozcieñczeniu zarówno gor¹c¹ jak i zimn¹ wod¹. Preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Wartoœæ pH = 13,0
Zalecane rozcieñczenia od 1:25 do 1:100

Koncentrat do mycia pojazdów zapewniaj¹cy dok³adne umycie samochodu bez potrzeby u¿ycia wody pod ciœnieniem.
Usuwa wszelkie zabrudzenia pozostawiaj¹c po umyciu czyst¹ i lœni¹c¹ powierzchniê.
Preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Wartoœæ pH = 11,3
Zalecane rozcieñczenia od 1:40 do 1:100
Pojemnoœæ butelki 3,78 l

Œ

l

Pojemnoœæ opak. 20 , 200l l

www.swishclean.pl

FACTO
HD 40

FACTO
HD 43

FACTO
PM 20

Usuwanie osadów
wapiennych

Posadzki
przemys³owe

Silne zabrudzenia
olejowe i t³uszczowe

Usuwanie
œladów z opon

Przemys³
spo¿ywczy

Myjki
ciœnieniowe Zastosowanie

Posadzki
przemys³owe, silnie

zabrudzone

Posadzki ¿ywiczne
i epoksydowe

Czyszczenie
gruntowne, odczyn

kwaœny

Powierzchnie
delikatne

PREPARATY PRZEMYS£OWE

19

ŒRODKI TRANSPORTU


