
 
 
 
 

 
Posiada ATEST PZH 

� Atest  PZH HK/B/1317/01/2011 
Homologacje : 

� AIR France FITS 5205404) 
� AIRBUS CML 11-001C 
� SABENA 
� SNECMA DMP 12-300 
� TURBOMECA 
� SAFRAN PR1500 
� ARMÉE DE L'AIR (DGA) Dok. Identyfikacyjny n° 3506 (LOTNICTWO WOJSKOWE) 
� AIR CANADA 99904A1523 
� NATO NSN #.7930AD0000025 
� EUROCOPTER ECA 3084 

Zgodny ze specyfikacjami : 
� Boeing D6-17487 
� AMS 1526B 
� AMS 1535C. 
� ARP 1755B (poza testami na magnezie) 
� PWA 36604 Rev D - Stress Corrosion 

 
Preparat czyszczący przeznaczony do szybkiego mycia pojazdów lotniczych, kadłubów, podwozi w 
samolotach, luków podwoziowych, nawrotnic do odwrócenia ciągu silnika. 

 
ZASTOSOWANIE 
Preparat do czyszczenia ulegający biodegradacji, do stosowania w maszynach wytwarzających pianę 
oraz maszynach wysokociśnieniowych, nie zawierający rozpuszczalników naftowych, przeznaczony do 
odpowiedniego utrzymania zewnętrznych części samolotów i helikopterów. 
Całkowicie obojętny dla wszystkich metali (włącznie z lekkimi stopami), materiałów plastikowych, 
tworzyw złożonych, szklanych, farb; może być używany na każdej powierzchni, bez ryzyka jej 
zniszczenia, czy korozji. Nie wpływa na kruchość wysoko odpornej stali. 
Używa się zarówno z ciepłą, jak i zimną wodą, w maszynach wytwarzających pianę i maszynach 
wysokociśnieniowych na parę, a także w kąpielach. Wysoka koncentracja substancji aktywnych 
pozwala na duże rozcieńczenie produktu bez utraty skuteczności. 

 
SPOSÓB UŻYCIA 
Po rozcieńczeniu produktu w wodzie w stosunku 5 do 10 % w zależności od stopnia zabrudzenia, 
rozprowadzić roztwór. Pozostawić na kilka minut, w żadnym przypadku nie pozostawiać do 
wyschnięcia, następnie spłukać wodą pod ciśnieniem lub na gorąco, za pomocą końcówki do maszyny 
na parę. SYNCLAIR A/C zalecany jest do używania bez specjalnego przygotowania w maszynach 
wytwarzających pianę, zalecany roztwór 10 - 20 %. 
Do stosowania w kąpieli : roztwór 10 - 20% - temperatura otoczenia 60°C. 
 
 
 

SYNCLAIR A/C 
ROZCIEŃCZALNIK DO CZYSZCZENIA 
WSZYSTKICH METALI, KONCENTRAT  

DO STOSOWANIA PRZEZ ROZPYLANIE 
 LUB KĄPIEL 

 



DOZOWANIE SYNCLAIRA A/C W KĄPIELACH 
(STĘŻENIE ZAWARTE POMIĘDZY 1 I 10 % OBJĘTOŚCI) 
1) Zasada : 
Dawkowanie alkaliczności kąpieli poprzez roztwór kwasu chlorowodorowego w obecności zieleni 
bromokrezolowej. 
2) Materiał : 
1 zlewka 250 ml - 1 pipeta 25 ml - 1 biureta 25 ml 
3) Odczynniki : 
- Roztwór kwasu chlorowodorowego 0,1 mol/litr. 
- Roztwór zieleni bromokrezolowej w stężeniu 0,1 % w wodzie. 
 
4) Metoda operacyjna : 
- Zaaplikować za pomocą pipety 25 ml kąpieli. 
- Wprowadzić do zlewki o pojemności 250 ml. 
- Dodać ok. 100 ml wody demineralizowanej oraz kilka kropli zieleni bromokrezolowej. 
- Dozować kwas chlorowodorowy 0,1 M aż do zmiany barwy wskaźnika z niebieskiej na żółtą. 
- Albo V ilość ml dolanego kwasu chlorowodorowego 0,1 M. 
- Stężenie C, wyrażone w procentach w objętości SYNCLAIRA A/C, jest równe : 
C % = 0,74 x V 
 

Stężenie SYNCLAIRA A/C w stosunku do objętości kwasu chlorowodorowego 
w 0,1 mol/litr dolanego w obecności zieleni bromokrezolowej 

 

Próbka do analizy Stężenie  
% objetości 

Ilość dolanego HCL 
w 0,1 mol/litr 

 

25 ml  1 %  1,4 cm3 

25 ml 2 % 2,7 cm3 

25 ml 3 % 4,1 cm3 

25 ml  4 % 5,4 cm3 

25 ml  5 % 6,8 cm3 

25 ml  6 % 8,1 cm3 

25 ml  7 % 9,5 cm3 

25 ml  8 % 10,8 cm3 

25 ml  9 % 12,2 cm3 

25 ml  10 % 13,5 cm3 

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
. Wygląd...................................................... przezroczysty płyn 
. Gęstość do 20 °C...................................... 1,0 
. pH w 5 %................................................... 11,0 
. Łatwopalność............................................ brak 
. Biodegradacja........................................... zgodnie z ustawodawstwem 
. Nie zawiera sody, potasu, E.D.T.A. 

 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA ORAZ PRZECHOWYWANIA 
Zważywszy na silne działanie odtłuszczające SYNCLAIRA, w przypadku przedłużającego się kontaktu 
ze skórą zalecane jest noszenie gumowych rękawic ochronnych. 
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym miejscu. 
Podczas magazynowania, może pojawić się lekki osad, co nie ma żadnego wpływu na jakość produktu. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z kartą bezpieczeństwa. 
Ta karta anuluje i zastępuje poprzednią. 
 
« Informacje zawarte w tej instrukcji są podane w dobrej wierze, lecz mają jedynie charakter orientacyjny i nie pociągają z naszej strony żadnych 
zobowiązań ani żadnych gwarancji, zwłaszcza w przypadku naruszenia praw osób trzecich ze względu na stosowanie naszych wyrobów. Dane, 
które są tam podane opisują badania wykonane przez SOCOMORE, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych do 
wyrobu. Te dane nie powinny zastępować w żadnym wypadku badań wstępnych, które należy koniecznie wykonać, aby stwierdzić przydatność 
wyrobu do każdego określonego przypadku. Prosimy o sprawdzenie we wszystkich przypadkach przepisów lokalnych, mających zastosowanie do 
naszego wyrobu. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.»  

 

 



 

 

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE : 

 

OpCis7-6000 – 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 – 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. 

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. 

 


