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SOLVYNOL BLUE 
Alkaliczny umiarkowanie pieniący, uniwersalny preparat czyszczacy.Biodegradalny 

 
Uwaga: Preparat do zastosowań profesjonalnych! 

Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 
 
Przeznaczenie: 
Alkaliczny, nisko pieniący, 
uniwersalny środek myjacy o 
zapachu konwalii. Pozostawia na 
powierzchni ochronny film wosku. 
Solvynol Blue (Scrubber 1) 
doskonale rozpuszcza oleje, 
tłuszcze,                                         
sadze, czasteczki brudu. Zapobiega 
powstawaniu osadów wapiennych i 
rdzy. Może być używany z zimna, 
ciepła, twarda lub słona woda. Może 
być stosowany do myjek 
wysokocisnieniowych, szorowarek, 
automatów myjacych oraz do mycia 
recznego. Solvynol Blue (Scrubber 
1) jest wysoko skoncentrowany i oszczedny, a jednoczesnie 
skuteczny nawet w niskiej koncentracji. 
 
Zastosowanie 
W zależności od wrażliwosci powierzchni, stopnia 
i charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej 
techniki czyszczenia od 0,25-2%. 
Mycie reczne - 0,25-2% 
Szorowarki - 1-2%Wytrzeć do sucha. 
Dozowanie i typowe zastosowania:  w zależności    
stopnia i intensywności zanieczyszczenia 
mycie ręczne     -  20ml-100ml na 10l wody 
 

     

  
 
Uwaga: upewnij się że czyszczone powierzchnie są  
odpornym na działanie preparatu. W przypadku wątpliwości zrób 
test odporności powierzchni na powierzchniach silnie 
rozgrzanych.działanie preparatu.  
Nie stosuj preparatu w na powierzchniach silnie 
rozgrzanych.Przed użyciem schłodzić powierzchnię. 
 
Cechy produktu: 
Nie zawiera zwiazków fosforu i AFE 
Nie zawiera rozpuszczalników 
Biodegradalny do 90% 
Szybko działajacy zgodnie z metoda II IVL 
Opakowania zatwierdzone przez UN 
 
 

 
Skład: 
Fettalkoholetoxilat 1-5% 
Eter etylowy alkoholu heksyloetylowego 1.5% 
Izopropanol  1-5% 
 

 
 
Zawiera: <5% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, 
<5% amfoterycznych substancji powierzchniowo czynnych NTA, 
<5% perfum, 
 
Dane produktu: 
pH - 10,8 
Dane techniczne: ciecz koloru niebieskiego  
                               o świeżym zapachu 
Dostepne opakowania: 1, 5, 10, 25, 200, l 
Opakowania:   
12x1 l   Nr:art 0209          25  l   Nr:art 0216            
3x5 l     Nr:art 0210         200 l   Nr:art 0219            
10   l     Nr:art 0213           :                      
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji; 
                                      
Nie posiada określenie niebezpieczeństwa: 
Określenia rodzaju zagrożenia 
R36:  Działa dra_niaco na oczy 
S2:    Chronic przed dziecmi 
S25:  Unikac zanieczyszczenia oczu 
S26:  Zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast 
         du_a iloscia wody i zasiegnac porady lekarza 
Data produkcji: na opakowaniu 
 
Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie.  
W przypadku opakowań których nie można wyczyścić należy je 
zutylizować w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. 
Dalsze informacje podano w karcie  charakterystyki produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i 
doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące 
przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego 
właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik 
zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów 
prawa.  
Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ze straty 
spowodowane  niezgodnym z przeznaczeniem i stosowaniem.  

 


