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SOLVYNOL Terra 
 

Alkaliczny, umiarkowanie pieniący preparat odtłuszczająco-czyszczący 
 

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

Przeznaczenie;  
Solvynol Terra jest wysoce 
efektywnym, perfumowanym, 
intensywnie myjacym , uniwersalnym 
srodkiem do czyszczenia i 
odtłuszczania powierzchni 
odpornych na działanie wody i 
alkaliów. Doskonale sprawdza sie 
przy bezdotykowym myciu 
samochodów osobowych i 
autobusów. Nie pozostawia smug, 
plam ii zacieków po wyschnieciu 
mytej powierzchni. 
 
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 również przy 
czyszczeniu fasad i powierzchni przed malowaniem 
 
Dozowanie i typowe zastosowania: w zależności stopnia i i 
ntensywności zanieczyszczenia: 
 
Zalecane steżenia roztworów roboczych: 
W zależnosci od wrażliwosci powierzchni, stopnia I charakteru 
zanieczyszczenia oraz zastosowanej techniki czyszczenia od 
0,2-25%. 
Niskie cisnienie - 2-5% 
Wysokie cisnienie - 0,2-10% 
Mycie reczne, kapiel - 2-25% 
Samochód osobowy - 2% 
Samochód ciężarowy - 4-20 
 

   
 
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. Najlepszy rezultat czyszczenia uzyskuje się stosując 
roztwór roboczy o temperaturze ok. 70ºC. 
 
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. 
 
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 
 
Skład: 
Alkohol etoksylowany C 10 - 3-8% 
Alkohol Etoksylowany C10 - 1-5% 
C 6 Hexyl D-glucoside - 1-5% 
Wodorotlenek potasu - 0,1-1% 
 
Zawiera: 5% - 15% niejonowych substancji 
powierzchniowo czynnych 
 
Oznaczenie: 

 
Xi – DRA żNIACY 
 
R 38: Działa drażniaco na skóre 
R 41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
S 24/25: Unikac zanieczyszczenia skóry i oczu 
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
         iloscia wody i zasiegnać porady lekarza 
S 39: Nosic okulary lub ochrone twarzy 
 
Dane techniczne:    
pH 12,9  
ciecz koloru żołtawo-brązowego o słabym  zapachu . 
 
Opakowania: 10 l   Nr:art 0333 
 25  l   Nr:art 0336 
 200 l   Nr:art 0339 
                                           1000 l  Nr:art 0342         
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji; 
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Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku 
opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w 
licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. Dalsze informacje  
podano w karcie charakterystyki produktu.  Informacje zawarte w 
niniejszej instrukcji bazują  na naszej wiedzy i doświadczeniu, 
zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu 
produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w 
odniesieniu do konkretnego celu.  
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich 
przepisów prawa. Producent nie przyjmuje na siebie 
odpowiedzialności ze straty spowodowane  niezgodnym z 
przeznaczeniem stosowaniem preparatu 


