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Solvynol Truck 

 
Alkaliczny, silnie pieniący, biodegradalny preparat czyszczący. 

 
Uwaga: Preparat do zastosowań profesjonalnych! 

Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 
 

 
Przeznaczenie: silnie 
pieniący, wysoko alkaliczny 
preparat przeznaczony do 
usuwania wyjątkowo silnych 
zanieczyszczeń tłuszczami 
mineralnymi, smarami, sadzą 
itp.  z powierzchni  odpornych 
na działanie wody i środowiska 
alkalicznego. Doskonały do 
mycia karoserii i plandek 
samochodów ciężarowych, 
podwozi,  wagonów 
kolejowych, maszyn i 
urządzeń w przemyśle ciężkim 
i rolnictwie, posadzek przemysłowych oraz części 
aluminiowych.  
 
Dozowanie i typowe zastosowania:  
- samochody ciężarowe, naczepy, plandeki, kontenery:  
200-250ml/10l wody (2-2,5%) 
- maszyny i urządzenia przemysłowe, silniki:  
250-300ml/10l wody (2,5-3%) 
- wagony kolejowe, podwozia, felgi:   
1-1,6l/10l wody (10-16%) 
- posadzki przemysłowe:            
 100-200ml/10l wody (1-2%) 
 

   
       
Zalecane metody użycia: 
- lanca pianowa lub wytwornica piany 
- opryskiwacz 
- mycie ręczne 

                 
Sposób użycia:  
nanieść roztwór roboczy  na czyszczoną powierzchnię lancą 
pianową, opryskiwaczem, gąbką lub szczotką i pozostawić na  
2 – 4 minuty. Nie dopuszczać do wyschnięcia roztworu na 
powierzchni! Spłukać dużą ilością wody. 
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 nagrzanych. Przed 
użyciem schłodzić powierzchnię. 
 
Dane techniczne:  
pH 13,7, bezbarwna, bezzapachowa klarowna  ciecz. 
 
 
 
 

Opakowania:  
10 l  Nr art: 0306 
25 l   Nr art: 0309 
200 l    Nr art: 0312  
                      
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji; 
  
Data produkcji: 
na opakowani  
  

 
C – ŻRĄCY 
  
Wodorotlenek potasu 1-4,9% 
 
R34:  Powoduje oparzenia 
S26:           Zanieczyszczone oczy przemyć 

natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza 

S36/37/39:  Nosić odpowiednią odzież ochronną, 
odpowiednie rękawice ochronne i okulary 
lub ochronę  twarzy 

S45:  W przypadku awarii lub jeżeli źle się 
poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady 
lekarza - jeżeli to  możliwe pokaż etykietę 

 
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 


