
MULSIF 
ODTŁUSZCZACZ – ŚRODEK DO USUWANIA  

PARAFINY NA ZIMNO 
 

    

                

 
7 doskonałych powodów, by używać MULSIF: 

1. Odznacza się dużą mocą odtłuszczania i bardzo skutecznie likwiduje tłuszcze przemysłowe. 
2. Likwiduje plamy parafinowe. 
3. Rozpuszcza pochodne asfaltu. 
4. Odznacza się dużą mocą wnikania w osady. 
5. Nie działa szkodliwie na metale, plastiki i farby. 
6. Usuwać poprzez zwykłe spłukanie wodą. 
7. Stosuje się rzez rozpylanie lub zanurzanie (kąpiel”). 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

      Instytucje          Transport 
 

Odtłuszczanie silników, części mechanicznych, maszyn rolniczych, maszyn do robót publicznych. 
Czyszczenie podłóg w garażach, warsztatach, tunelach reparacyjnych, czyszczenie cystern, zbiorników z 
olejem napędowym, innych zbiorników.  
Pozwala rozpuścić pozostałości smoły na każdym podłożu i pozostałości mazutu na kadłubach statków z 
plastiku lub z lakierowanego drewna. 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Skład : mieszanka węglowodorów alifatycznych  
Średnia gęstość : 0,815 
Temperatura zapłonu : > 61°C 
 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki. 

 
Używać zawsze w stanie czystym. 
Za pomocą spryskiwacza, rozprowadzić na czyszczonej powierzchni. 
Pozostawić na kilka minut i spłukać wodą pod ciśnieniem. 
Przy czyszczeniu przez zanurzanie: zanurzyć części,  pozostawić na kilka minut, 
spłukać wodą pod ciśnieniem.  
 

 
 

plusiki 7-ki 
SELEXOL A : Dielektryczny środek do czyszczenia. 

 
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 nieodpowiedniego użycie naszych wyrobów. 
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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). 

CZAJNIK-1500 – 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 

 

  

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


