Warsztaty
Nazwa

Opis

MULTIXOL

Profesjonalny, nisko pianowy, zasadowy
środek do mycia silników, maszyn, urządzeń
i posadzek przemysłowych metodą ręczną i
maszynową. Doskonale zmywa tłuste plamy,
przepracowane oleje, ropę i mazut. Nie
uszkadza elementów gumowych.
Stężenie: od 0,5% do 2%

Pojemność
1100 kg
240 kg
27 kg
2 x 11 kg
11 kg

DUO

Profesjonalny, dwufazowy, wysokopianowy,
zasadowy środek przeznaczony do mycia
pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i
budowlanych o podwyższonych
parametrach myjących do stosowania
metodą ręczną, pianową i zamgławiania.
Wysoka piana gwarantuje skuteczne mycie
bezdotykowe plandek, chłodni, cystern,
kontenerów.
Przed użyciem zamieszać w celu połączenia
faz!!!
PIANOWNICA- koncentrat rozcieńczyć 1:20 –
1:50
MYCIE RĘCZNE(szczotka)-koncentrat
rozcieńczyć 1:40 – 1:100
LANCA PIANOTWÓRCZA- koncentrat
rozcieńczyć 1:1 – 1:3

25 kg

ATOM+

Profesjonalny, średnio pianowy, zasadowy
środek przeznaczony do mycia pojazdów
ciężarowych i osobowych, maszyn rolniczych
i budowlanych, również polecany do mycia
silników. Do zastosowania metodą ręczną i
zamgławiania co gwarantuje skuteczne
mycie bezdotykowe plandek, chłodni,
cystern i kontenerów.
OPRYSKIWACZ-Koncentrat rozcieńczyć 1:20
- 1:30
MYCIE RĘCZNE(szczotka)- koncentrat
rozcieńczyć 1:30 – 1:100

1100 kg
240 kg
28 kg
2 x 12 kg
12 kg

Cena

Warsztaty
FOAM
ACTIVE

Profesjonalny, wysoko pianowy, lekko
zasadowy środek przeznaczony do mycia
wszystkich pojazdów. Do zastosowania
metoda ręczną, pianową i zamgławiania.
Wysoka piana, związki kationowe i
nabłyszczające gwarantują skuteczne mycie
bezdotykowe kabin, busów, autokarów,
pojazdów osobowych (w tym lakierów
wodnych).
PIANOWNICA-koncentrat rozcieńczyć 1:20 –
1:30
MYCIE RĘCZNE(szczotka)- koncentrat
rozcieńczyć 1:30 – 1:100
LANCA PIANOTWÓRCZA- koncentrat
rozcieńczyć 1:1 – 1:2

1050 kg
220 kg
27 kg
2 x 11 kg
11 kg

GRAPEFRUIT,
ORANGE,
CITRUS,
CANDY

Pasty do mycia silnie zabrudzonych rąk dla
mechaników o przyjemnym zapachu.
Produkt zawiera peeling, kompozycje
myjące i zapachowe oraz nawilżającą
glicerynę. Doskonale zmywa oleje, smary,
ropę oraz pozostałości kleju i farb.

Pasta do
mycia rąk
500g

Pasta do mycia o zapachu cytrusowym jest
skutecznym i wydajnym środkiem
usuwającym silne zabrudzenia rąk.
Kompozycja związków myjących, olejku
kokosowego i ekstraktów z pomarańczy
wspomagana peelingiem doskonale zmywa
smary, oleje, ropę, żywicę, sadzę, farby i
wiele innych zabrudzeń.

24 szt. x
500g

TEXTIL
CLEAN

Profesjonalny, lekko alkaliczny, średnio
pianowy, skoncentrowany preparat do
prania i odplamiania tapicerki, dywanów i
wnętrz pojazdów o przyjemnym
cytrusowym zapachu. Zmiękcza włókna i
nadaje pranym tkaninom miękkości.
Stężenie: od 0,5% do 5%

1050 kg
220 kg
27 kg

SONIXOL

Infolinia 801 505 402

Profesjonalny, płynnym, alkaliczny,
niskopianowy, skoncentrowany preparat
myjący do stosowania we wszystkich
rodzajach myjek warsztatowych.
ZASTOSOWANIE: SONIXOL- jest
przeznaczony do mycia części silników i
elementów maszyn.
SPOSÓB UŻYCIA: 1:10 do 1:100 z wodą w
zbiorniku z przetwornikami w myjce
ultradźwiękowej.

26 l
(wiaderko)
10 l
(wiaderko)

2 x 11 kg
1 x 11 kg
30 kg
2 x 12 kg
1 x 12 kg

http://chemxol.pl/produkty/warsztaty

