
SYNEROX 
 

ŚRODEK CZYSZCZĄCY OSAD BEZ WOLNYCH KWASÓW 
 

            

         

7 doskonałych powodów, by używać SYNEROX : 
1. 2 w 1. Posiada wyjątkową moc odtłuszczania  oraz usuwania osadu . 
2. Nie niszczy  posadzki z płytek, ani spoin. Nie działa niszcząco na chrom, ani emalię. 

 3. Rozpuszcza  wapno. 
4. Stosuje się do wszystkich metali żelaznych . Po rozrzedzeniu, może być stosowany na 
aluminium. 
5. Odświeża miedź oraz mosiądz. 
6. Łatwo miesza si ę z wodą, a roztwór pozostaje stabilny . 
7. Produkt zgodny z przepisami francuskimi dotyczącymi artykułów mogących się znaleźć w 
kontakcie z żywnością. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

       Przemysł             Instytucje           Transport        Budownictwo 
 

Oczyszcza z mułu urządzenia kanalizacyjne w obiegu zamkniętym. 
Usuwanie osadu z kamieni, powierzchni betonowych, posadzek, z płytek, chodników, podłóg w pracowniach, 
garażach, kotłowniach, z urządzeń portowych, statków. 
Usuwa rdzę i plamy oleju. 
Usuwa tłuszcz z plandek ciężarówek i osłon kotłów. Czyści filtry powietrzne wszelkich urządzeń. 
 

Właściwo ści  Spos ób użycia  
 
Skład : kwas fosforowy, skoncentrowany roztwór środków 
zwilżających, anionowych i nie jonowych. 
Wygląd : bezbarwny płyn. 
Gęstość : 1,052 
pH czystego produktu : 0,5 
Produkt zgodny z przepisami francuskimi dotyczącymi 
artykułów mogących znaleźć się w kontakcie z żywnością. 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki. 

 
Stosuje się czysty lub rozcieńczony w  
proporcji : 1 jednostka objętość SYNEROXU na jednostek 10 objętości 
wody. Rozprowadzić produkt na czyszczonej powierzchni, pozostawić na 
10 do 15 minut, jeżeli jest to konieczne – użyć szczotki, spłukać czystą 
wodą. 
Do czyszczenia z mułu : wlać 3 do 5 %  produktu do obiegu  w  stosunku 
do objętości wody. Przepuścić 5 do 6 razy, w zależności od stopnia 
zabrudzenia; przepłukać czystą wodą, aż do uzyskania poziomu pH = 7. 

 

plusiki  7 -ki  
POLYCLEAN  70 : Środek czyszczący, odtłuszczający, dezodoryzujący, do przemysłu spożywczego 

 

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 : 

BM7-500 – to butelka metalowa o pojemności 0,5 L z wygodną 
pompką. Przystosowana jest do czyszczenia detali lub trudno 
dostępnych miejsc. 

 


