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SOLVYNOL  LF 
 

Alkaliczny, niskopieniący preparat o zwiększonym działaniu, do mycia pojazdów ręcznego. 
Wszędzie gdzie potrzeba użyć niskopieniącego produktu. 

- biodegradalny , posiada najwyższy Nordyski Symbol Ochrony środowiska " Svanen 
-  

Uwaga: Preparat do zastosowań profesjonalnych! 
Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 

 
Przeznaczenie;.  
Przeznaczenie: alkaliczny, nisko pieniący preparat 
do usuwania silnych zanieczyszczeń tłuszczowych 
w przemyśle. Doskonale rozpuszcza oleje, smary, 
sadzę, cząsteczki brudu. Może być używany z 
zimną, ciepłą, twardą lub słoną wodą. Stosowany głównie do 
myjek wysokociśnieniowych, 
szorowarek, automatów myjących oraz do mycia ręcznego i 
kąpieli odtłuszczających. SOLVYNOL LF 
jest wysoko skoncentrowany i oszczędny, a jednocześnie skuteczny 
nawet w niskiej koncentracji. 
Zastosowanie:  
- mycie pojazdów, samochodów cie_arowych, wózków 
widłowych, plandek brezentowych, kontenerów, 
traktorów, urzadzen i maszyn rolniczych oraz 
drogowych itp. 
- odtłuszczanie i czyszczenie maszyn przemysłowych, 
tasmociagów, powierzchni metalowych, urzadzen 
rolniczych oraz bardzo zabrudzonych powierzchni hal 
sportowych, siłowni itp. 
- bardzo dobry efekt uzyskuje sie równie_ przy 
czyszczeniu fasad i powierzchni przed malowaniem 
Zalecane steżenia roztworów roboczych: 
Dozowanie: w zależności od rodzaju i stanu powierzchni, 
stopnia zanieczyszczenia, twardości wody 
i temperatury oraz rodzaju stosowanej techniki mycia 
zaleca się stosowanie następujących stężeń 
roztworów roboczych 1-20%: 
powierzchnie lekko zabrudzone: 1% 100 ml na 10 l wody 
powierzchnie silnie zabrudzone: do 5% do 500ml na 10 l 
wody 
kąpiele odtłuszczające: 5-20% 0,5-2 l na 10 l wody 
Zawiera: <5% niejonowych substancji powierzchniowo 
czynnych, <5% amfoterycznych substancji 

    
 
Sposób użycia:   
nanieść roztwór roboczy na czyszczoną powierzchnię na okres  
10 minut (nie dopuszczać do wyschnięcia).  Spłukać dużą  
ilością wody. W razie konieczności czynność powtórzyć.  
 
Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na czyszczonej  
powierzchni a gdy to nastąpiło proces czyszczenia powtórzyć. 
 

Uwaga: upewnij się że czyszczone powierzchnie są odporne na działanie 
preparatu. W przypadku wątpliwości zrób test odporności powierzchni na 
działanie preparatu. Nie stosuj preparatu w na powierzchniach silnie 
rozgrzanych. Przed użyciem schłodzić powierzchnię. Zapoznaj sie 
z  KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Cechy produktu: 
Nie zawiera zwiazków fosforu i AFE 
Nie zawiera rozpuszczalników 
Biodegradalny do 90% 
Szybko działajacy zgodnie z metoda II IVL 
Opakowania zatwierdzone przez UN 
Oznakowany emblematem Łabedzia – symbolem 
ochrony srodowiska  
(nr rejestr. Svanencertifikat nr 313088)  
Dane techniczne: 
pH 12,8, klarowna, bezbarwna ciecz o słabym zapachu 
Oznaczenie 
 

           
 
Xi – Nebezpieczeństwo 
 
H315 Działa drażniąco na skórę 
 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
Cechy produktu: 
Nie zawiera zwiazków fosforu i AFE 
Nie zawiera rozpuszczalników 
Biodegradalny do 90% 
Szybko działajacy zgodnie z metoda II IVL 
Opakowania zatwierdzone przez UN 
Oznakowany emblematem Łabedzia – symbolem 
ochrony srodowiska (nr rejestr.  
Opakowania:  
3x5 l  Nr art 0536             10 l  Nr. art: 0537 
25 l    Nr. art: 0539        200 l  Nr. art: 0540  
1000 l Nr art 0543 
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji; 
  
Wskazania dodatkowe: 
Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ze straty 
spowodowane  niezgodnym z przeznaczeniem 
stosowaniem preparatu 


