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SOLVYNOL PLUS 
 

Alkaliczny, silnie pieniący /aktywna piana/ preparat do mycia samochodów 
 

Uwaga: Preparat do zastosowań profesjonalnych! 
Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 
 
 

Przeznaczenie: 
Mycie pojazdów, samochodów 
osobowych i ciężarowych, 
traktorów, urządzeń i maszyn 
rolniczych oraz drogowych itp. - 
odtłuszcza silnie zabrudzone 
tłuszczami podłogi, ściany itp 
Solvynol Plus doskonale usuwa 
zabrudzenia z tłuszczy 
mineralnych, sadzę oraz brud 
komunikacyjny. Może być 
używany z zimną, ciepłą, twardą 
lub słoną wodą. Zalecamy 
stosowanie środka z użyciem 
lancy do tworzenia aktywnej 
piany lub central pianowych. Solvynol Plus jest wysoko 
skoncentrowany i oszczędny, a jednocześnie skuteczny nawet w 
niskiej koncentracji. Zawiera bardzo efektywny środek pieniący. 
Jest łatwy do spłukiwania i pozostawia połysk na czyszczonej 
powierzchni 
 
Dozowanie i typowe zastosowania: w zależności stopnia i 
intensywności zanieczyszczenia: 
0,2-10% preparatu na 10 l wody; 20ml-1-1 l/ 10l wody; mycie ciśnieniowe – 
lanca pianowa 3-10% 
mycie bezdotykowe- 0,2-3% ; szczotki mechaniczne- 0,2-2% 
 

  
 
Sposób użycia:  
nanieść roztwór roboczy na czyszczoną powierzchnię na okres 10 
minut (nie dopuszczać do wyschnięcia).  Spłukać dużą ilością 
wody. W razie konieczności czynność powtórzyć. 
Najlepszy rezultat czyszczenia uzyskuje się stosując roztwór 
roboczy o temperaturze ok. 70ºC. 
 
Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na czyszczonej powierzchni a 
gdy to nastąpiło proces czyszczenia powtórzyć. 
Uwaga: upewnij się że czyszczone powierzchnie są odporne na 
działanie preparatu. W przypadku wątpliwości zrób test 
odporności powierzchni na działanie preparatu. Nie stosuj 
preparatu w na powierzchniach silnie rozgrzanych. Przed użyciem 
schłodzić powierzchnię. 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne:   
pH 13,2   ciecz koloru czerwonawego o świeżym zapachu  . 
 
Opakowania: 10 l   Nr:art 0291 
                                  25  l  Nr:art 0294 
 200 l   Nr:art 0297 
                  1000 l  Nr:art 0300          
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji; 
  

                                                                                  
Xi – DRAŻNIĄCY 
R22 Działa szkodliwie po połknięciu 
R35 Powoduje poważne oparzenia 
R36 Działa drażniąco na oczy 
R38 działa drażniąco na skórę 
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  

 
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 
stosowaniem preparatu 


