
 

GREEN CLEAN 
ROZTWÓR CZYSZCZĄCY, GOTOWY DO UŻYCIA  

DO MYJKI BIOLOGICZNEJ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 doskonałych powodów, by używać GREEN CLEAN : 
1. Roztwór wodny, złożony ze specjalnych substancji powierzchniowo czynnych, przeznaczony do 
czyszczenia przemysłowego. 
2. Usuwa cząsteczki przez odklejanie i zastępuje z powodzeniem środki rozpuszczalnikowe. 
3. Zawiera inhibitory korozji,  nie działa szkodliwie na metale żelazne, nieżelazne i tworzywa 
złożone.  
4. Dodanie GREEN TABS do kąpieli GREEN CLEAN umożliwia ciągłą regenerację roztworu 
odtłuszczającego.  
5. Dodanie  GREEN TABS do kąpieli GREEN CLEAN przedłuża termin przydatności kąpieli i 
redukuje koszty usuwania płynnych odpadów. 
6. System GREEN CLEAN / GREEN TABS jest oszczędny i skuteczny. 
7. Umożliwia redukcję zużycia rozpuszczalników, generowanych odpadów, emisję LZO.  
 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

       Przemysł                    Instytucje Użytku Publicznego         
 
Jest specjalnie skomponowany do odklejania i usuwania z  części mechanicznych różnego rodzaju 
zabrudzeń : smarów, olejów, materiałów stałych, pozostałości węglowych, różnych osadów. 
 

Właściwości FONT GREEN Sposób użycia 
 
Przezroczysta ciecz w kolorze 
jasnoniebieskim 
pH : 9 - 9.7 
Gęstość : 1.00 +- 0.01 
Temperatura użycia: od 20 do 45 °C   
Myjka FONT GREEN :  w 38 °C 
 
Zalecenia 
W przypadku delikatnych metali, jak 
cynk, mosiądz, stopy aluminium, 
zawierające m.in. krzem, zaleca się 
przeprowadzenie próby zgodności.  
W celu uzyskania dalszych informacji 
prosimy o kontakt lub zapoznanie się z 
kartą charakterystyki produktu.  
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do 
karty charakterystyki. 

 

 
GREEN CLEAN stosuje się bezpośrednio, bez żadnego 
rozcieńczenia. 
W celu uruchomienia całego procesu, należy dorzucić 
tabletkę GREEN TABS  (skoncentrowane mikroorganizmy) 
w czasie uruchamiania myjki, następnie, według instrukcji 
obsługi, dorzucać jedną tabletkę co 4-6 tygodni.  
Ostrzeżenie: produkt zawiera specyficzne inhibitory korozji 
do czasowej ochrony międzyoperacyjnej, dlatego 
zalecamy przeprowadzenie testów, przed ustaleniem 
odpowiedniego sposobu użycia. Nie jest to jednak 
długotrwała ochrona, dlatego radzimy zastosowanie 
odpowiedniej powłoki ochronnej.  
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Plusiki 7-ki  
GREEN TABS : Bakterie 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy 
za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  
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