
 

SUNICLIN 
SPECJALNY ŚRODEK MYJĄCY DO POJAZDÓW  

PRZEZNACZONYCH DO ROBÓT PUBLICZNYCH I 
 Z PLANDEKAMI 

 

 

7 doskonałych powodów, by używać SUNICLIN: 
1. Specjalnie opracowany do usuwania na zimno powłoki drogowej, bez działania mechanicznego.  
2. Nanosi się przez rozpylanie, w myjkach automatycznych lub działku wytwarzającym pianę.  
3. Niewrażliwy na twardą wodę. Formuła wzbogacona w sekwestranty.  
4. Formuła bogata w składniki powierzchniowo czynne, wytwarza gęstą i delikatną pianę, która 
dobrze przylega do czyszczonych powierzchni, nawet pionowych.   
5. W czasie nanoszenia wydziela delikatny zapach.   
6. Pozostawia na powierzchniach błyszczącą powłokę ochronną.  
7.Zgodny z francuskim rozporządzeniem z  8 września 1999, dotyczącym produktów czyszczących 
dopuszczonych do przypadkowego kontaktu z produktami spożywczymi.   
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

    Transport         Budownictwo             Rolnictwo 
 

Mycie karoserii wszelkiego typu pojazdów (ciężarówki, pojazdy lekkie i użytkowe...). 
Sektor rolniczy: czyszczenie opryskiwaczy. 
 

Właściwości  Sposób użycia 
Stan fizyczny: perfumowany 
przezroczysty płyn   
Kolor:  żółty 
Zapach :  nuty zielone i owocowe 
Gęstość : 1,15 
pH czystego produktu :  13,1 
pH (5%) : 11,9 
 
Dodatkowe informacje: odnieść się do 
karty charakterystyki produktu. 

 
 
 

Czyszczenie przez spryskiwanie lub działkiem pianowym: rozcieńczenie 
SUNICLIN pomiędzy 2, a 5% w zimnej wodzie. Wstrząsnąć mieszankę przed 
użyciem. Spryskiwać z dołu do góry. Pozostawić na kilka minut i spłukać 
czyszczoną powierzchnię wodą, zanim produkt wyschnie.  Ustawić urządzenie 
pod ciśnieniem na 80 - 100 barów – natężenie przepływu wody 11 - 12 litrów 
na minutę. 
W przypadku pojazdów o dużych gabarytach, jeśli to konieczne, operację 
można powtórzyć dwukrotnie.  
Czyszczenie automatyczne (wóz bramowy): dozowanie produktu: od 1 do 3% 
na wyjściu dyszy. 
Do opryskiwaczy rolniczych, używać SUNICLIN w rozcieńczeniu 2%. 
Następnie spłukać wodą. 
 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu.  
Temperatura przechowywania: od -5°C do 40°C 
Termin przydatności do użycia: 36 miesięcy 
Na wrażliwych powierzchniach (ponownie malowanych lub zestarzałych, 
chromowanym plastiku…), zaleca się wykonanie próby.  
Nie nanosić SUNICLINU na powierzchnie wystawione na działanie słońca. 
Nigdy nie dopuścić do wyschnięcia produktu przed jego spłukaniem. 
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plusiki 7-ki  
MULBIO: preparat odtłuszczający i usuwający smołę, gotowy do użycia7 

 

Ta karta techniczna anuluje i zastępuje poprzednią.  Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane 
jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
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URZĄDZENIE TOWARZYSZĄCE : 

OpCis7-6000 – to profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy   
o pojemności 6 L:   

• posiada specjalną końcówkę spryskującą; 

• wyposażony jest w wygodny, długi przewód, dzięki 
któremu można spryskać wysoko umieszczone 
partie; 

• wyposażony jest w wygodne szelki, służące do 
umieszczenia pojemnika na plecach (dzięki czemu 
użytkownik ma pełną swobodę ruchów). 

 


