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Sanefix 21

Środek do usuwania graffiti na pociągach, metro i autobusach z zewnątrz.
Nie jest agresywny na aluminium

pH
neutralne

Opis produktu

Dozowanie:

Opakowania Nr art.

• Służy do suwania graffiti z wagonów kolejowych, autobusów,
wagonów tramwajowych, itp. oraz do usuwania malowanych farbą lub 		
sprayem z fasad, ścian, powierzchni betonowych, ceglanych, 		
cementowych, kamiennych, aluminiowych, szklanych, itp.

Gotowy do użycia w postaci żelu, prawie
bezwonny. Może być używany na wszelkie
powierzchnie wykonane z trwałych materiałów
i o trwałych kolorach. Ekonomiczny.

5l
15 l

Sanefix Tectyl M

Środek do usuwania zabrudzeń z tektylu stosowanego w prayach i
farbach antykorozyjnych. Rozwiązuje bardzo sprawnie problem

6061
6062

pH

7,0

Opis produktu

Dozowanie:

Opakowania Nr art.

• Przeznaczony do usuwania Tectyl w pociągach, pojazdach, fasad,itp
może być używany na metalu, betonie, cegle, granitcie, wapienych
płytkach, drewnie itp.

Gotowy do użycia. Nanieść preparat
urządzeniem niskociśnieniowym, pędzlem lub
szczotką na powierzchnię zanieczyszczoną
tektylem. Pozostawić na kilka minut np 1-10 w
zależności od intensywności zanieczyszczenia.
Spłukać rozpuszczony tektyl ciepłą wodą przy
użyciu

5l
10 l

Effekt Trippel Train

Dezynfekująco -czyszcząca bez chloru pianka stosowana do
dezynfekcji i odkażania międzytorza

6070
6071

pH

13,7

Opis produktu

Dozowanie:

Opakowania Nr art.

• Effekt Trippel jest alkalicznym pieniącym produktem myjącoczyszczącym i dezynfekującym. Nie zawiera chloru. Stosuje się go
rownież tam gdzie potrzebna jest dezynfekcja bez chloru. np stacjach
kolejowych, peronach itp. Potrójne działanie jest szczególnie
skuteczne w potrójnej funkcji -pieniąca, czyszcząca i odkażająca.

Effekt Trippel rozcieńcza sie 1 - 5% w wodzie
(normalna dawka). Ciepła woda jest korzystnym
czynnikiem przy czyszczeniu i powstawaniu
aktywnej piany. Roztwór ten nanosi się przy
pomocy lancy Pozostawić do pracy na kilka
minut

28 kg

ŚRODEK DO OCHRONY POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI NA BAZIE

Saneshield POLISACHARYDOW ROSLINNYCH

0508

pH

8,0

Opis produktu

Dozowanie:

Opakowania Nr art.

• Na bazie wody. Niepalny. Bezpieczny dla środowiska.
- tynki szlachetne - cementowo-wapienne - malowane - beton
- marmur itp
• Saneshield jest mikro -woskiem o efektywnym i długotrwałym działaniu 		
chroniacym powierzchnie twarde jak beton, cegła, marmur, granit, 		
drewniane elewacje, kamień naturalny itd. przed graffiti, zanieczyszczeniami powietrza, wpływami pogody, wilgocią oraz hamuje (spowalnia) 		
rozwój glonów, mchów itp. Trwałość powłoki zależy od warunków na 		
jakie narażona jest zabezpieczona powierzchnia.

Stosować w postaci koncentratu. Zużycie
środka -powierzchnie absorbujące 1 litr na 6m²
- 2 warstwy. Mniej chłonne powierzchnie:
1 litr na 10 - 15 m² na - 2 warstw. Czas schnięcia
zależy od temperatury. odporny na działanie
wody po ok. 2 godziny, a powierzchnia jest
sucha po ca.4 godzin. Saneshield całkowicie
stwardnieje po 36-72 godzin w zależności od
temperatury otoczenia.

5l

Sanefix Shadow

Środek do usuwania,,CIENIA’’ PO GRAFFITI z porowatych
powierzchni wewnnętrznych zewnętrznych. Nie uszkadza aluminium
Wszystkie składniki są biologicznie biodegradalne.

9062

pH

10,0

Opis produktu

Dozowanie:

Opakowania Nr art.

• Sanefix Shadow usuwa ,,CIENIE’’po graffiti szybko i sprawnie.
Środek można stosować na pociągach, autobusach, samochodach,
na powierzchnie z granitu, wapienia, glazurowaną cegłę, kafelki,
polerowany marmur, drewno, nieorganiczne farby na fasadach,
ścianach betonu i cegły, kamienia naturalnego, płytek, aluminium,
szkło itp. UWAGA! Nie uszkadza aluminium. Może być użyty tylko na
powierzchniach odpornych na środowisko alkaliczne. Ekonomiczny.

Stosować w postaci koncentratu.
Zużycie: ok 0,15 – 0,5 l/m²

5l

www.saneclean.com.pl

8062

www.sanego.pl

Sanego Remover Kilroy

Środek do usuwania zabrudzeń i graffiti przede wszystkim
z granitu,marmuru, Bezpieczny dla środowiska. Biodegradalny. Rozwiązuje bardzo sprawnie problem

pH

1,0

Opis produktu

Dozowanie: stosować w rozcieńczeniu z wdą:

Opakowania Nr art.

• Sanego Remover Kilroy do usuwania trudnych farb graffiti i cieni
graffiti na porowatych powierzchniach, zarówno w górę i na zewnątrz.
Produkt można stosować między innymi granit, beton, cegły, płyt
marmurowych, drewno obróbcze.

Gotowy do użycia.Należy nakładać w postaci
koncentratu przy pomocy pędzla, szczotki ,
walka lub pistoletu malarskiego. Pozostawić
na 3-15 minut. Następnie spłukać pod wysokim
ciśnieniem gorącą wodą, 40 - (. Zależności jak
górna powierzchnia wygląda) 80 ° C, 70-150 bar.
Zużycie ok. 0,15-0,30 litre/m². Trwały ok. 24
miesięcy. w nie otwartym opakowaniu. Uwaga:
Nie stosowac na aluminium i inne metale lekkie –
powoduje korozję

5l

Serwetki na Graffiti

8063

Prosty sposób usuwania niektórych rodzajów graffiti. 100% bio-degradacji

Opis produktu

Opakowania Nr art.

• Sanego GRAFFITI REMOWER w serwetkach NR1 i NR 1
Służy do usuwania graffiti na twardym powierzchniach ex. laminaty, szkło, metal, płytki, itp.
Usuwa skutecznie srebrny i złoty kolor po pisakach, markerach i sprayu na twardej, gładkiej powierzchni, takich jak
laminaty, szkło, metal, płytki, itp., cienie po graffiti.
Instrukcja Obsługi
- Otwórz opakowanie Nr 1 używając miękkiej strony serwetki do polerowanej (delikatnej) powierzchni lub szorstkiej strony do
mocnych powierzchni
-Zwilżyć graffiti serwetką miejsce do oczyszczenia.
- Pozostawić na 1-5 minut, a następnie przetrzeć tą sammma serwetką. Nr1
- Zakończyć czyszczenie poprzez oczyszczenie powierzchni serwetka NR2 kończącą oczyszczanie z graffiti.
Uwaga; zrób test czy materiał jest odporny na działanie produktu.

Sanego Autoshine

Wysoko skoncentrowany, bardzo efektywny
alkaliczny szampon z dużą ilością wosku.

pH

10,0

Opis produktu

Dozowanie:

Opakowania Nr art.

• Zwiększona siła działania przy myciu pojazdów. Skutecznie usuwa
zanieczyszczenia tworząc jednocześnie błyszczącą, ochronną i
odporną na zanieczyszczenia woskową powłokę. Posiada 		
właściwości ułatwiające spływanie wody z mytych powierzchni.
Zapewnia wyższy połysk jak tradycyjne płyny.Usuwa kurz
komunikacyjny i owady. Może być stosowany w ręcznych myjkach i
wysokociśnieniowych :rozcieńczyć wodą w zależnożci od zabrudzenia

Łatwiejsze czyszczenie: 1:2
Mocno zabrudzone 1:1
Pozostawić środek na kilka minut, nie
dopuścić do wyschnięcia.
Spłukać dobrze wodą.

10 l
25 l

www.saneclean.com.pl

0369
0372

www.sanego.pl
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Sanego AB
Box 39, SE-373 00 Jämjö, Sweden
TEL +46-455-566 40, FAX +46-455-566 49
EMAIL info@sanego.se, www.sanego.se
www.saneclean.com.pl

www.sanego.pl

