
 
Najprostsze rozwiązania są zawsze najbardziej genialne. 
 
SnowChem jest genialnie prostym i tanim systemem gwarantującym wygodne i proste użycie 
chemikaliów w myjniach samochodowych. 
System składa się z prostych, łatwych w użyciu modułów, które podłącza się do istniejących 
pomp i mieszalników . Każdy moduł składa się z nierdzewnego stelaża, 50 litrowego pojemnika 
plastikowego, plastikowej pokrywy ze specjalnym nierdzewnym czterokątnym lejkiem oraz 
opatentowanego systemu otwierania, który umożliwia stosowanie opakowań typu bag-in-box.  
Dzięki systemowi: 
- łatwo utrzymamy porządek i czystość,  
- unikniemy podnoszenia ciężkich opakowań 
- unikniemy strat ilościowych spowodowanych pozostawaniem resztek środka w opakowaniu 
- unikniemy niepotrzebnego rozlewania 
- pozbędziemy się problemu niewygodnych pustych opakowań 
 
 
 
Moduł SnowChem składa się z następujących komponentów: 
 

 
 
 
plastikowa pokrywa z nierdzewnym czterokątnym 
lejkiem dostosowanym do opakowań typu bag-in-
box 
 
oznaczenie poziomu wypełnienia (nie należy 
dopełniać pojemnika jeśli zawartość wykracza poza 
kreskę) 
 
 
 
plastikowy pojemnik 50-litrowy (lub 100-litrowy) 
 
 
etykieta (przy napełnianiu należy porównać ją z 
etykietą na opakowaniu) 
 
 
 
nierdzewny stelaż (może być wymieniony na 
plastikowy zbiornik) 
 

 
Bag-in-box 
 
Opakowania ważą max 11 kg i  mają postać plastikowego worka w kartonie.  
 
 
 
 



Uzupełnianie w systemie bag-in-box: 
 
1. Upewnij się, że bierzesz odpowiedni koncentrat (porównaj z etykietą na pojemniku) 
2. Oderwij róg opakowania 
3. Włóż karton do lejka oderwanym rogiem do dołu. 
 
 
 

 
 
 
Mieszalnik 
 
Koncentrat mieszany jest z wodą w mieszalniku. Przez zastosowanie odpowiedniej końcówki 
(dyszy) można osiągnąć różne koncentracje, mikro lub alkaliczne odtłuszczanie. 
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Na system SnowChem składa się 6 różnych typów koncentratów: 
 
- SnowChem 101 koncentrat Mikro 
- SnowChem 102 koncentrat Mikro 
- SnowChem 103 koncentrat Mikro 
- SnowChem 201 koncentrat Alkaliczny 
- SnowChem 301 koncentrat Tensydowy (powierzchniowo czynny) 
- SnowChem 301 koncentrat Tensydowy (powierzchniowo czynny) 
 
* Aby uzyskać informacje na temat odpowiednich proporcji mieszania należy skontaktować się z 
przedstawicielem firmy Snowclean.  
 
Oprócz wymienionych wyżej koncentratów w opakowaniach bag-in-box dostępne są 
następujące produkty: 
- szampon do mycia szczotkowego 
- szampon do mycia szczotkowego perfumowany 
- szampon do mycia szczotkowego zimowy ekstra 
- szampon do mycia szczotkowego LS 
- środek nabłyszczający 
- środek nabłyszczający M 
- piana woskowa 
 

SnowChem 101 koncentrat Mikro   +   SnowChem 201 koncentrat Alkaliczny 
Daje bezzapachowy środek odtłuszczający. 

Odpowiada Avfettning Extra i Avfettning Extra BF 
(Odtłuszczacz Extra i Odtłuszczacz Extra BF) 

 

SnowChem 102 koncentrat Mikro    +   SnowChem 201 koncentrat Alkaliczny 
Daje mikro-odtłuszczanie w warunkach zimowych 

 
Odpowiada mikro-odtłuszczaczowi ekstra i mikro-odtłuszczaczowi pro BF 

 
SnowChem 103 koncentrat Mikro  +   SnowChem 201 koncentrat Alkaliczny 

Daje mikro-odtłuszczanie w trudnych warunkach zimowych 
 

Odpowiada mikro-odtłuszczaczowi ekstra i mikro-odtłuszczaczowi ekstra BF 
 

SnowChem 301 koncentrat Tensydowy  +  SnowChem 201 koncentrat Alkaliczny 
Daje odtłuszczanie alkaliczne 

 
Odpowiada odtłuszczaczowi, szamponowi pod ciśnieniem, szamponowi pod ciśnieniem 

zimowemu 
 

SnowChem 302 koncentrat Tensydowy  +  SnowChem 201 koncentrat Alkaliczny 
Daje odtłuszczanie alkaliczne nisko pieniące 

 
Odpowiada szamponowi pod ciśnieniem LS, szamponowi pod ciśnieniem zimowemu LS 

 


