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RODEK CZYSZCZ CY DO CZ CI METALOWYCH
ECO-CARE KLEEN PARTS
ECO-CARE KLEEN PARTS to ulegaj cy biodegradacji, rozpuszczalny w wodzie, skuteczny rodek
czyszcz cy i odtłuszczaj cy, w którego skład wchodzi rozpuszczalnik organiczny oparty na wyci gu z
owoców cytrusowych oraz wieloskładnikowy emulgator czynny powierzchniowo. Taka receptura daje
wyj tkowe wła ciwo ci czyszcz ce i odtłuszczaj ce. Znacznie skuteczniej ni wi kszo innych
rozpuszczalników, emulsji rozpuszczalnikowych i alkalicznych rodków czyszcz cych usuwa
zabrudzenia zło one z ci kich tłuszczy, spalenizny olejowej, smarów przekładniowych, resztek tłuszczy,
osadów olejowych, smoły, farb, lakierów a nawet osadów bitumicznych, a wszystko to bez szkody dla
rodowiska. Posiada przyjemny, naturalny zapach cytrusowy.
DZIAŁANIE / SPOSÓB U YCIA
ECO-CARE KLEEN PARTS stosowany w postaci koncentratu lub roztworu o ró nym stopniu st enia
bardzo szybko wnika w rop , oleje ro linne i zwierz ce, tłuszcze i smary. Odrywa je, po czym łatwo daje
si spłuka wod . Zanieczyszczenia olejowe pozostałe w roztworze ECO-CARE KLEEN PARTS po
czyszczeniu wypływaj na powierzchni i oddzielaj si . Tak odseparowany olej łatwo zebra
z powierzchni. Sam płynny roztwór czyszcz cy, pozostaj cy na dole, nadaje si do ponownego u ycia, a
jako e ulega biodegradacji, mo na go - gdy nie jest ju potrzebny - odprowadza do cieków zgodnie z
przepisami zakładowymi lub krajowymi. Nie ma konieczno ci podgrzewania roztworu.
ZASTOSOWANIE
Skutecznie czy ci nast puj ce urz dzenia:
Ga niki
Pompy paliwowe
Popychacze zaworów
Cz ci układu nap dowego
Tłoki
Ła cuchy
Przekładnie
Podłogi i ciany
Wózki widłowe

Cz ci układu kierowniczego
Drobne cz ci metalowe
Cz ci układu hamulcowego
Przedmioty przemysłowe
Korpus pr dnicy
Zardzewiałe sworznie i ruby
Zawory
Mechanizmy
Powierzchnie metalowe

UWAGA:
Zbyt długie działanie rodka na niektóre stopy aluminiowe mo e powodowa ich
zniszczenie. Przed u yciem wykona prób .
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PROPORCJE
ROZTWORU

ZASTOSOWANIE

Ci kie smary, oleje, osady
zw glone, smoła,

1:1 do 1:10 lub nie
rozcie czony

Stosowa aerozol o du ych otworach,
nakłada spieniony lub szczotk ,
spłukiwa wod

Ci kie smary, osady oleiste

1:2 do 1:20

Spryskiwa lub nakłada szczoteczk ,
ewentualnie zanurza w zimnym
roztworze. Spłukiwa wod .

Odpady tłuszczowe, ci kie
smary, oleje wydzielaj ce
zapachy

1:1 do 1:5

Spryskiwa grubym aerozolem pod
normalnym lub niskim ci nieniem.
Pozostawi na 10-15 min. spłuka
wod , zanim powierzchnia wyschnie.

Smary ci kie, oleje, lady
po gumie

1:10 do 1:30

Spryska , nało y szmatk lub
szczoteczk , b d u y skrubera
elektrycznego b d pró niowego z
funkcj wychwytywania

Smary, oleje

1:3 do 1:20

Stosowa zimny, w zbiornikach
recyrkulacyjnych. Spłukiwa wod lub
wyciera such szmatk

MIEJSCA ZASTOSOWANIA
ECO-CARE KLEEN PARTS przeznaczony jest do stosowania w takich miejscach jak:
Hurtownie, sklepy z cz ciami samochodowymi
Punkty obsługi
Warsztaty mechaniczne
Fabryki
Punkty sprzeda y kosiarek i pił ła cuchowych
Przedsi biorstwa autobusowe
Linie lotnicze

Firmy budowlane
Punkty sprzeda y rowerów
Punkty sprzeda y motorowerów
Przystanie jachtowe
Koleje
Siły zbrojne
Stocznie

OPAKOWANIA:
Nr katalogowy 032: 4 x 4 l
Nr katalogowy 033: 1 x 20 l
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