
                                                                                                                                   

 

 

SNOWCLEAN LUKTBORTTAGNING 

17,5% 

 

Środek dezynfekujący i neutralizujący 

nieprzyjemne zapachy 

 

 

pH:                2-4 

Rozpuszczalność:    rozpuszczalny w wodzie 

Punkt wrzenia:                    108 °C 

Cisnienie pary:    48 Pa przy 20 °C 

Sposób przechowywania: chronić przed 

mrozem. Unikać ekspozycji na światło słoneczne i 

wysokie temperatury.  

Okres ważności: 1 rok w zamkniętym            

opakowaniu 

Opakowania:                        5 i 25 litrów 

 

Dane techniczne 

Zapach:                        ostry 

Wygląd:    bezbarwna, rzadka ciecz 

Gęstość:              1060 kg/m

3 

 

 

Właściwości: 

 Skutecznie usuwa bakterie 

odpowiedzialne za powstawanie 

nieprzyjemnych zapachów 

 Szybko działający 

 Działa dezynfekująco  

 Bezpieczny dla środowiska 

 

Zastosowanie: 

 Do neutralizacji zapachów w myjniach 

samochodowych zaopatrzonych w system 

recyrkulacji wody. 

 Można stosować w halach wyposażonych 

w myjące maszyny szczotkowe 

 Można stosować w myjniach 

bezdotykowych 

 Można stosować w większości obecnych 

na rynku systemów czyszczących 

 

Sposób użycia: 

Przed zastosowaniem środka należy opróżnić, 

odszlamować i oczyścić wszystkie zbiorniki. 

Potem na każdy m

³

 wody,  która 

 

zostanie 

wprowadzona do systemu należy dodać 1 litr 

Snowclean Luktborttagare. 

Aby zapobiec problemom z powstawaniem 

nieprzyjemnych zapachów należy zainstalować 

Snowclean Autodos 1060 który automatycznie 

dozuje odpowiednie ilości środka neutralizujacego 

zapachy i dzięki temu utrzymuje bardzo niski 

poziom bakterii odpowiedzialnych za 

powstawanie nieprzyjemnych zapachów. (patrz 

karta produktu Snowclean Autodos 1060) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podane wartości  stanowią jedynie ogólne 

wskazówki stosowania. Dla uzyskania 

indywidualnie dopasowanego programu należy 

skontaktować się z naszym reprezentantem lub 

skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 

Snowclean ,                   tel: 020-84 84 00 

 

Informacje ekologiczne 

Substancje składowe Snowclean Luktborttagare 

nie zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne 

zgodnie z klasyfikacją zagrożeń 1996:5. 

 

Informacja o czynnikach zagrożenia 

Stosowanie chemicznych środków czyszczących 

wiąże się z ryzykiem podrażnienia oczu i 

odtłuszczenia skóry. Wszyscy, którzy stykają się z 

produktami chemicznymi powinni zapoznać się z 

kartą charakterystyki danego środka lub kartą 

transportową.  

Zaleca się wyposażyć pomieszczenie w którym 

odbywa się praca z środkiem w zestaw do 

płukania oczu.  

Zalecane jest także stosowanie kremów do rąk np. 

Snowclean Hudcreme w celu  regularnego 

natłuszczania  skóry i zapobiegania  jej pękaniu 

 

Pozostałe informacje 

Snowclean AB posiada certyfikat systemu 

zarządzania jakością ISO 9001 

Snowclean AB posiada certyfikat zarządzania 

środowiskowego ISO 14001 

 

      

 

A Clean Partner International AB 

Filia Snowclean 

Box 623, S 441 – 17 Alingsas, 

Szwecja 

tel. +46 32279400, fax +46 322636622 

w Polsce: +48 508 245 565 
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