
SYNACTIF 
  

ROZPUSZCZALNIK CZYSZCZĄCY  
I ROZPUSZCZALNY W WODZIE 

 

 

7 doskonałych powodów, by używać SYNACTIF : 
1. Nie zawiera sody, potasu ani fosforanu. Pozbawiony węglowodorów naftowych. 
2. Doskonałe właściwości do usuwania osadu z powierzchni, dzięki silnej mocy wnikania w 
zabrudzenia. 
3. Obojętny dla metali, plastików, aluminium i szkła. 
4. Wyjątkowy efekt zapobiegający ponownemu osadzaniu się zanieczyszczeń. 
5. Posiada właściwości bakteriostatyczne; zapobiega rozmnażaniu się mikroorganizmów. 
6. Po zastosowaniu, oczyszcza pomieszczenia oraz eliminuje rozwój nieprzyjemnych 
zapachów. 
7. Niepalny. 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

       Przemysł                Instytucje       
 

Do czyszczenia biur, sal konferencyjnych, hal sportowych, magazynów, witryn, hal wystawowych, ławek  na 
stadionach, tarasów. 
Odświeża i czyści wyposażenie ulic, tablice sygnalizacyjne, tablice reklamowe, przystanki autobusowe, budki 
telefoniczne, dworce kolejowe, autobusowe i lotnicze. 
Odtłuszcza skaj, tablice rozdzielcze, zderzaki, taśmy ochronne. Przed użyciem usunąć substancje ochronne 
na bazie żywic akrylowych. 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Skład : roztwór wodny alkoholu z czynnikami 
powierzchniowo czynnymi i z solami 
zasadowymi 
Wygląd : niebieska ciecz 
Gęstość : 1,07 
Ph : 13 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki. 

 
Produkt używa się zawsze rozcieńczony w wodzie, w proporcji: 1 objętość SYNACTIF  
na 5 do 50 objętości wody, w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia. 
Rozcieńczenie w ciepłej wodzie przyśpiesza usuwanie tłuszczu i brudu. 
Rozpylić roztwór na powierzchnię, z której należy usunąć tłuszcz, pozostawić działaniu na 
kilka minut, lekko wyszczotkować dla zwiększenia działania. 
Wypłukać czystą wodą lub pod ciśnieniem. 
 
Ze względu na działanie produktu powodujące odtłuszczanie naskórka, należy przy 
dłuższym stosowaniu  zakładać rękawice ochronne. 

  

plusiki 7-ki 
VERTIPLUS : Czyszczenie  fasad i dachów, specjalny na zazielenienia. 

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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URZĄDZENIA 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). 

 

ReWyPi7-6000 – to profesjonalna ręczna wytwornica piany, o 
pojemności 6 L, pozwala utrzymać preparat na czyszczonej  
powierzchni: 

• posiada specjalną końcówkę do wytwarzania piany; 

• wyposażona jest w wygodny, długi przewód, dzięki 
któremu można spryskać wysoko umieszczone 
powierzchnie; 

• istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej 
obręczy u podstawy pojemnika, w przypadku jej 
uszkodzenia. 

 

CZAJNIK-1500 – to profesjonalny, wygodny spryskiwacz 
ciśnieniowy o pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia 
gotowego płynu na powierzchnie przeznaczone do spawania; 
istnieje też w wersji 1 L (CZAJNIK-1000) i 2 L (CZAJNIK-2000) 

• wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości; 

• posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego 
powietrze wpompowywane jest do środka pojemnika, 
umożliwiając po naciśnięciu jednego przycisku  
wydobywanie się równomiernego, ciągłego strumienia w 
formie delikatnej, rozproszonej „mgiełki”, bez 
konieczności wykonywania dodatkowych ruchów;  

• posiada wygodną, profilowaną rączkę; 

• istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej 
obręczy u podstawy pojemnika, w przypadku jej 
uszkodzenia. 

 

BP7-500 – to butelka plastikowa o pojemności 0,5 L z wygodną 
podziałką i przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest poziom 
płynu. Dodatkowo posiada wypustki antypoślizgowe. 
Przystosowana jest do czyszczenia detali lub trudno dostępnych 
miejsc. 
 


