
SYNEROX C 
 

ŚRODEK CZYSZCZĄCY, USUWAJĄCY OSADY, 
BEZ WOLNYCH KWASÓW,  

DO FILTRÓW CHŁODNIC POWIETRZA 
 

 

 

7 doskonałych powodów, by używać SYNEROX C 
1. Odtłuszcza i jednocze śnie usuwa osady.  
2. Nie niszczy  powierzchni betonowych i nie atakuje powłok farby i lakieru.  
3. Może być używany na wszystkich metalach żelaznych . 
4. Doskonale oczyszcza aluminiowe łopatki  i eliminuje białą rdzę na cynku. 
5. Bez wolnych kwasów  
6. Niepalny . 
7. Zgodny francuskim  rozporządzeniem ministerialnym z 08/09/1999 ze zmianami, dotyczącym  
czyszczenia urządzeń dopuszczonych do przypadkowego kontaktu z produktami spo żywczymi .   

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

      Instytucje                     Przemysł             Transport 
 
Czyści i odblokowuje filtry, łopatki wentylatorów i aerokondensatory, chłodnice „intercooler”. 
Ułatwia bardzo dobre funkcjonowanie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także zapewnia ich wyższą 
wydajność. 
Usuwa oleje, tłuszcze, zużyty smar, sadze i ślady paliwa z transformatorów, generatorów elektrycznych, kotłów 
grzejniczych, garaży i zbiorników składowania płynów.  
 

Właściwo ści  Spos ób użycia  
 
Skład : kwas fosforowy, skoncentrowany 
roztwór produktów zwilżających  
anionowych  i niejonowych. 
Gęstość : 1,052 
pH czystego produktu : 0,5 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do 
karty charakterystyki. 

 
Należy zawsze używać czystego produktu.  
Używając rozpylacza, należy jednolicie rozpylać na powierzchni przeznaczonej do 
oczyszczenia, pozwolić zadziałać przez kilka minut i spłukać strumieniem wody pod 
ciśnieniem. 
 
Produkt zgodny z przepisami francuskimi dotyczącymi artykułów mogących znaleźć się w 
kontakcie z żywnością. 

 
 

plusiki  7 -ki  
CLINGET : Ściereczki czyszczące do użytku przemysłowego 

 
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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CZYSZCZENIE CHŁODNIC   
 

Do urządzeń przeznaczonych do robót publicznych, ciężarówek,  
autobusów miejskich, sprzętu rolniczego, wozów,  
przyczep kempingowych, …itd… 
 
 
 
 
 
 

Sposób u życia 
1szy przypadek : wentylacja zasysaj ąca  
Chłodnica zawsze powinna być schłodzona, należy uruchomić silnik, na wysokie obroty, by 
wentylator zasysał (ok. 900 obrotów/ minutę).    
Rozpylić 2 litry czystego SYNEROXU C na całą powierzchnię chłodnicy, aby produkt przedostał 
się do wszystkich 3 chłodnic, następnie zatrzymać urządzenie na kwadrans.  
Uruchomić ponownie na ok. 900 obrotów/minutę, obficie spłukać strumieniem wody pod 
ciśnieniem 3 barów:  cały brud spłynie. 
Taka konserwacja chłodnic powinna być wykonywana co najmniej 2 razy do roku. 
 
2gi przypadek: wentylacja wydmuchuj ąca  
W przypadku wentylatora wydmuchującego powietrze (w stylu zespołu prądotwórczego), należy 
rozpylić czysty produkt pomiędzy łopatki wentylatora, przy wyłączonym silniku. Pozostawić, aż 
zadziała i obficie spłukać strumieniem wody pod ciśnieniem 3 barów.  
 

Czyszczenie w celu : 
- umycia wszystkich chłodnic 

- zabezpieczenia żeberek i silnika 
- unikni ęcia zatkania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chłodnica Caterpillar 

ELIMINUJE 
Oleje, tłuszcze, smary, sadzę i ślady paliwa z transformatorów, zespołów prądotwórczych, kotłów 
grzejnych, garażów, zbiorników do składowania płynów, itd.  
 
WSPOMAGA 
Idealne funkcjonowanie zespołów chłodzenia i klimatyzacji. 

ZAPEWNIA 

Zwiększoną wydajność w czasie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wentylator 
schładzający 

   

 

Chłodnice zanieczyszczają się wyziewami z oleju pochodzącego z silnika i 
kurzu. Powoduje to zatkanie wypełniaczy ulowych (żeberek) i 
powstawanie masy utrudniającej schładzanie. W większości przypadków 
spotykane są 3 chłodnice ustawione jedna za drugą: klimatyzacyjna, 
schładzająca i intercooler.  



 
 
 

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). 

 

  

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