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Uniwersalny na bazie wody  
środek czyszczący do przemysłu i w Ŝegludze 

 
 
ZAKRES ZASTOSOWAŃ 
Penetruje, emulguje i usuwa brud, benzynę, olej, wosk, pleśń, rdzę, smar 
i zabrudzenia ropopochodne. 
 
Ekonomiczny - Silnie skoncentrowany  
105 Środek czyszcz ący do przemysłu i w Ŝegludze,  pochodzi z najwyŜszej jakości 
koncentratu, moŜe być rozcieńczany w zaleŜności od wymaganej mocy aŜ do 30 
części wody. Ten silny środek zawiera składniki emulgujące i detergenty, które 
spełniają wszystkie wymagania w przemyśle i Ŝegludze.  
 
Łatwy w u Ŝyciu 
105 Środek czyszcz ący do przemysłu i w Ŝegludze  moŜe być stosowany przez 
rozpylanie, szczotkowanie, zanurzanie lub wcieranie dla łatwego uŜycia. Nie wymaga 
spłukiwania i nie pozostawia resztek. 
 
Niepalny 
PoniewaŜ jest na bazie wody, jest niepalny i moŜe być bezpiecznie uŜywany. Nie ma 
zagroŜenia w uŜywaniu lub przechowywaniu. 
 
Bez pozostało ści 
105 Środek czyszcz ący do przemysłu i w Ŝegludze  schnie szybko i nie pozostawia 
tłustej warstwy. Oczyszczona powierzchnia moŜe być natychmiast malowana w razie 
potrzeby. 
 
Uniwersalny 
MoŜe być bezpiecznie stosowany na szkle, tkaninach, dywanach, większości 
tworzyw sztucznych, gumie, skórze, pleksiglasie, metalu zawierającym aluminium, 
nylonie lub neoprenie, gdy uŜywany jest zgodnie z zalecanymi stęŜeniami. 
 
 
 
 

 



 

Charakterystyka fizyczna 
 
Baza      woda 
Kolor      czerwonawy 
Gęstość     1,06 
Punkt zapłonu    brak 
Biodegradacja    tak 
pH koncentratu    13,7 
10%      10,2 
 
ZALETY 
Uniwersalny 
Na bazie wody 
Niepalny 
Łatwy w uŜyciu 
Praktycznie nie pozostawia Ŝadnych pozostałości 
Ekonomiczny 
 
WSKAZÓWKI 
Rozcieńczyć. Stosować wycierając szczotką, pędzlem, mopem, szmatką lub 
spryskać i pozostawić na minutę dla głębokiej penetracji. UŜyć sztywnej szczotki lub 
szmatki aby ułatwić usunięcie trudnych zabrudzeń. Wytrzeć czystą, suchą szmatką 
lub spłukać wodą. Powtórzyć w razie potrzeby. 
 
Zalecane rozcieńczenia (z wodą): 
Usuwanie: kamień, kreda, pastele   1 do 1 
Silne zabrudzenia      1 do 5 
Usuwanie smaru i oleju     1 do 10 
Podstawowe czyszczenie     1 do 15 
Lekkie zabrudzenia      1 do 30 
 
PRZYKŁADY ZASTOSOWA Ń 
 
Przemysł 
Uniwersalny oczyszczacz do pojazdów, maszyn, urządzeń, ścian, podłóg, biurek, 
toalet. Czyści pompy ścieków, rury, silniki. Usuwa plamy z podłóg i glazury. 
Wykorzystywany do okien plastikowych, szyldów reklamowych, skóry, tapicerki  
i dywanów. 
 
Marynarka i Ŝegluga 
Bardzo skuteczny w usuwaniu zgnilizny, pleśni i innych grzybów z kadłubów. Idealnie 
oczyszcza pleśń. Idealnie emulguje i łączy się z olejem, chemikaliami, osadami, 
smarem, paliwem i usuwa je z powierzchni. 
 
Szpitale, szkoły, inne instytucje 
Skutecznie usuwa smar, olej, tłuszcze, zabrudzone miejsca, pleśń, sadzę  
z urządzeń, maszyn, podłóg ścian, toalet, kabin prysznicowych itp.  
Czyści i odtłuszcza podłogi w pokojach prześwietleń rentgenowskich. 
 
 
 
 



 

Warsztaty mechaniczne, motoryzacja, lotnictwo 
Usuwa i odtłuszcza części maszyn, stare chłodziwa i oleje. Czyści silniki, zbiorniki, 
narzędzia i miejsca pracy. Idealny do czyszczenia systemów obiegów chłodziwa. 
 
Dane bezpiecze ństwa 
Na bazie wody 
Niepalny 
 
Wskazówki bezpiecze ństwa 
PodraŜnia skórę i oczy. W razie kontaktu z oczami, płukać obficie wodą  
i skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 
OPAKOWANIA 
Pojemniki 10, 30, 60, 200 litrów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne ustalone zostały w warunkach laboratoryjnych. Dane te powinny być uznawane jedynie jako 
ogólne informacje. Depac nie moŜe dać gwarancji bezpośrednich lub pośrednich dla konkretnych uŜyć danego 
produktu. JeŜeli zastosowanie nie jest zgodne z przeznaczeniem nie moŜe to być warunkiem do wymiany 
zakupionego produktu. 
 

 
Dystrybucja w Polsce:  
MODERTECH Sp. z o.o.  44-100 Gliwice   ul. Biegusa 39 
tel/fax  032 – 305 02 78  


