chemia & technika

CHEMIA
DLA MYJNI CYSTERN
Mycie wnętrza cysterny - zasadowe
CHLOROTECH CIP
Opakowania: 23 kg
Stężenie robocze: 0,5 - 2%

ALKATECH ULTRA
Opakowania: 25 kg
Stężenie robocze: 0,5 - 2%

CHLOROTECH CIP jest środkiem do mycia i dezynfekcji obiegów zamkniętych C.I.P. (rurociągów,
zbiorników, tanków, cystern itp.). Zawiera podchloryn
sodu i wodorotlenek sodu. Usuwa zabrudzenia
organiczne (tłuszcze, oleje, produkty spożywcze)

ALKATECH ULTRA jest silnie zasadowym środkiem
myjącym na bazie wodorotlenku sodu. Przeznaczony
do mycia obiegów zamkniętych C.I.P. (zbiorników,
tanków, cystern) Usuwa silne zabrudzenia organiczne.

Mycie pianowe
CLEANTECH TRUCK
Opakowania: 22 kg
Stężenie robocze: 2 - 5%

Mycie powierzchni aluminiowych
FLUO TECH

OXOTECH

OXOTECH jest środkiem wzmacniającym efekt mycia
cystern roztworami zasadowymi na bazie utleniaczy.

Opakowania: 25 kg
Stężenie robocze: 10 - 20%

Opakowania: 30 kg
Stężenie robocze: 0,5 - 0,7%

Mycie wnętrza cysterny - kwaśne
ACIDOTECH CIP
Opakowania: 24 kg
Stężenie robocze: 0,5 - 2%

ACIDOTECH CIP jest kwaśnym środkiem do mycia
obiegów zamkniętych C.I.P. (rurociągów, zbiorników,
tanków, cystern itp.). Usuwa zabrudzenia nieorganiczne (kamień wodny, mleczny, wapienie, rdzę).
Zawiera kwas azotowy i fosforowy.

Opakowania: 23 kg
Stężenie robocze: 0,5 - 2%

ACIDOTECH CIP jest silnym, kwaśnym środkiem do
mycia obiegów zamkniętych C.I.P. (rurociągów,
zbiorników, tanków, cystern itp.). Zawiera kwas solny.

AFT 500
Opakowania: 25 kg
Stężenie robocze: 3 - 10%

Opakowania: 25 kg
Gotowy do użycia

HAND PASTA

Dezynfekcja wnętrza cysterny
HEXADES EXTRA
Opakowania: 10 kg
Stężenie robocze: 0,1 - 1%

HEXADES EXTRA jest kwaśnym środkiem dezynfekującym na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku
wodoru. Wykazuje silne działanie bakterio- i grzybobójcze. Stosowany do dezynfekcji umytych cystern
do transportu środków spożywczych.

FLUO TECH jest kwaśnym środkiem do mycia i renowacji elementów aluminiowych – felg, naczep, zbiorników burt oraz cystern. Zawiera kwas fluorowodorowy.
Bezwzględnie należy unikać kontaktu preparatu ze
szkłem. Stosowany w formie piany lub natryskowo.
Czas kontaktu maksymalnie 1 do 2 minut.

Preparaty specjalistyczne

AFT 400
ACIDOTECH SUPER

CLEANTECH TRUCK jest specjalnym środkiem do
mycia zewnętrznych powierzchni pojazdów ciężarowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia komunikacyjne
i insekty. Może być nakładany w formie natrysku lub
piany. Spłukiwać pod wysokim ciśnieniem.

Opakowania: 10 litrów
Gotowa do użycia

GLASS KLAR
Opakowania: 500 ml, 1 litr
Gotowa do użycia

AFT 500 jest specjalnym środkiem do usuwania
z wnętrza cystern i beczek zabrudzeń ropopochodnych,
smoły, asfaltu, klejów, żywic, kauczuku, bakelitu, lateksu i poliuretanów. Bezpieczny dla powierzchni.

AFT 400 jest specjalnym środkiem do usuwania etykiet i pozostałości klejów z powierzchni cystern, zbiorników oraz karoserii pojazdów.

HAND PASTA to detergentowa ścierna pasta na bazie
łagodnych i skutecznych substancji myjących. Usuwa
ze skóry rąk takie zabrudzenia jak: oleje i smary. Chroni
skórę przed wysychaniem oraz pękaniem.

GLASS KLAR to wydajny i efektywny preparat do
mycia szyb. Nie pozostawia smug. Wygodna butelka ze
spryskiwaczem.
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CHEMIA
DLA MYJNI SAMOCHODOWYCH
Mycie wnętrza cysterny - zasadowe
CLEANTECH TRANS
Opakowania: 22 kg
Stężenie robocze: 2 - 5%

CLEANTECH TRANS jest specjalnym środkiem do
mycia pojazdów osobowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia komunikacyjne. Może być nakładany
w formie natrysku lub piany. Spłukiwać pod wysokim
ciśnieniem.

Mycie powierzchni aluminiowych
FLUO TECH
Opakowania: 25 kg
Stężenie robocze: 10 - 20%

FLUO TECH jest kwaśnym środkiem do mycia i renowacji elementów aluminiowych – felg, naczep, zbiorników burt oraz cystern. Zawiera kwas fluorowodorowy.
Bezwzględnie należy unikać kontaktu preparatu ze
szkłem. Stosowany w formie piany lub natryskowo.
Czas kontaktu maksymalnie 1 do 2 minut.

Preparaty specjalistyczne
CLEANTECH TRUCK
Opakowania: 22 kg
Stężenie robocze: 2 - 5%

CLEANTECH
SHAMPOO
Opakowania: 22 kg
Stężenie robocze: 1 - 3%

CLEANTECH TRUCK jest specjalnym środkiem do
mycia zewnętrznych powierzchni pojazdów osobowych
i dostawczych. Skutecznie usuwa zabrudzenia komunikacyjne i insekty. Może być nakładany w formie
natrysku lub piany. Nadaje się jako środek do mycia
wstępnego. Spłukiwać pod wysokim ciśnieniem.

CLEANTECH SHAMPOO jest delikatnym szamponem
do mycia pojazdów osobowych. Skutecznie usuwa
zabrudzenia komunikacyjne. Przeznaczony do mycia
ręcznego i pianowego.

Woskowanie i osuszanie
TOTAL WAX
Opakowania: 10 litrów
Stężenie robocze: 0,1 - 0,5%

TOTAL WAX to bardzo silnie skoncentrowany preparat
do konserwacji poprawiający osuszanie pojazdów.
Daje doskonale efekty jako wosk gorący i zimny, a także
środek wspomagający suszenie. Może być stosowany
w myjniach ręcznych, automatycznych i samoobsługowych.

Mycie posadzek
CLEANTECH FLOOR
Opakowania: 20 kg
Stężenie robocze: 1 - 3%

CLEANTECH FLOOR to niskopieniący środek do
mycia posadzek przemysłowych przy użyciu urządzeń
szorująco-zbierających. Usuwa zabrudzenia organiczne, tłuszcze, smar i ślady gumy. Ma działanie anty
poślizgowe. Może być stosowany także do mycia
ręcznego.

ACIDOTECH SUPER
Opakowania: 23 kg
Stężenie robocze: 10 - 20%

HAND PASTA
Opakowania: 10 litrów
Gotowa do użycia

GLASS KLAR
Opakowania: 500 ml, 1 litr
Gotowy do użycia

TOTAL BLACK

ACIDOTECH SUPER jest kwaśnym środkiem do usuwania pozostałości betonu i cementu ze środków
transportu, maszyn i urządzeń budowlanych.

HAND PASTA to detergentowa ścierna pasta na bazie
łagodnych i skutecznych substancji myjących. Usuwa
ze skóry rąk takie zabrudzenia jak: oleje i smary.

GLASS KLAR to wydajny i efektywny preparat do
mycia szyb. Nie pozostawia smug. Wygodna butelka ze
spryskiwaczem.

TOTAL BLACK jest środkiem do nabłyszczania oraz
konserwacji opon. Poprawia wygląd gumy.

Opakowania: 10 kg
Gotowy do użycia

FUNGISEPT
Opakowania: 5 kg
Stężenie robocze: 2 -5%

TOTAL TEX

FUNGISEPT to grzybo- i pleśniobójczy środek do mycia ścian i posadzek na myjniach. Idealny do usuwania
kamienia i rdzy z płytek glazurowanych i szyb.

TOTAL TEX jest środkiem do mycia wnętrz pojazdów
oraz czyszczenia tapicerki, dywanów itp.

Opakowania: 10 kg
Stężenie robocze: 1 -5%
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