
 

SYNERMAT 100 
WIELOFUNKCYJNY , ZASADOWY ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 

SUPER AKTYWNY 
 

 
 
 
 

7 doskonałych powodów, by używać SYNERMAT 100 : 
1. Środek czyszczący i odtłuszczający, super skuteczny, wielofunkcyjny, do stosowania w każdej 
branży, zalecany do profesjonalnego czyszczenia ciężkich urz ądzeń.  

2. Specjalnie opracowany do eliminacji bardzo silnych , głęboko wnikniętych zabrudzeń i urządzeń 
pokrytych olejami syntetycznymi i mineralnymi, zapieczonymi smarami, garbnikiem roślinnym, 
osadami i pozostałościami roślinnymi, osadami organicznymi … 

3. Detergent w płynie o bardzo wysokiej skuteczności zalecany do stosowania w maszynach 
ciśnieniowych  i na gorącą wodę.  
4. Płynna, skuteczna postać preparatu nadaje się do stosowania jako czynnik odtłuszczający i 
umożliwia przygotowanie powierzchni przed malowaniem . 
5. Ekonomiczny w użyciu, stosuje się w rozcieńczeniu od 0,5 do 2 %  w maszynach ciśnieniowych. 
6. Formuła bez fosforanów, zawierająca biodegradalne  czynniki aktywne.  
7. Zgodny z rozporządzeniem z 19 grudnia 2013, zmieniającym rozporządzenie z 8 września  1999 
odnośnie procesów i produktów stosowanych do czyszczenia materiałów i obiektów 
dopuszczonych do kontaktu z artykułami spożywczymi, produktami i napojami do spożycia przez 
ludzi i zwierzęta. 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

    Przemysł     Transport    Przem. rolno-spoż.    Instytucje   Budownictwo 
 
Idealny do czyszczenia urządzeń budowlanych, sprzętu rolniczego (maszyny do zbierania owoców, 
siarczanowania, opryskiwacze z napędem, ciągniki …), cystern, przyczep, sprzętu budowlanego i 
kolejowego – budowa dróg, transport publiczny i prywatny, przemysł stoczniowy, budownictwo i inżynieria 
lądowa i wodna, przemysł rolno-spożywczy (laboratoria przetwórstwa, ubojnie, …), catering, … 
 

 
Właściwo ści fizyko -chemiczne Sposób u życia  

 
Kolor : błękitny 
Gestość : 1,145 ± 0,005 
pH (5% w wodzie) > 13 
Zapach : charakterystyczny 
 

Rozporządzenie UE N° 648 :2004 

Biodegradacja ostateczna środków powierzchniowo 
czynnych zgodna z kryteriami zawartymi w 
rozporządzeniu dot. detergentów (UE) n°648/2004 

Oznaczenie zawartości na etykiecie : mniej niż 5% : 
niejonowe środki powierzchniowo czynne  
 

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki. 

 
Produkt jest koncentratem do rozcieńczania w wodzie.  
W maszynach ciśnieniowyh, należy ustawić rozcieńczenie o wartości od 0,5 do 2% 
na wyjściu z lancy. 
W metodzie zanurzeniowej, stosować należy rozcieńczenie od 2 do 30%. 
W środowisku spożywczym, należy po zastosowaniu spłukać dokładnie wodą pitną. 
 
Zalecenia dotyczące użycia : 
Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku. Karta charakterystyki 
udostępniania jest na prośbę klienta.  
Konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej : rękawic, okularów, 
maski i fartucha ochronnego.  
Produkt silnie zasadowy. Na farbach i delikatnych materiałach, należy przed 
zastosowaniem wykonać próbę.  
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Plusiki 7-ki 
DK GREEN GEL  : bezchlorowy środek w żelu do usuwania farb. 

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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