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PREPARATY NEUTRALNE
CHEMTEC N100

Gotowy do użycia preparat do likwidacji filmów olejowych na wodzie oraz mycia powierzchni zaolejonych

CHEMTEC N100S

likwidacja wycieków ropopochodnych na wodzie i lądzie, mycie i odtłuszczanie powierzchni, rekultywacja gleby W/N/4,8/up

CHEMTEC N200

likwidacja wycieków ropopochodnych na wodzie i lądzie, mycie i odtłuszczanie powierzchni, rekultywacja gleby W/N/4,4/up

CHEMTEC N500

Mycie i odtłuszczanie powierzchni wrażliwych (AL, ZN, CU, PB, M) w obiegach zamkniętych, kąpielach

W/N/4,8/up

W/N/9,1/np

PREPARATY ALKALICZNE
CHEMTEC A100/S

Mycie i odtłuszczanie powierzchni - usuwanie zanieczyszczeń atmosferycznych, drogowych, olejowych

W/Xi/12,9/up

CHEMTEC A200

Mycie i odtłuszczanie powierzchni - mycie samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych,

W/Xi/13,5/up

CHEMTEC A200STR Mycie i odtłuszczanie powierzchni - usuwanie polimerów, wosków, parafin, smarów, past, lateksu, gumy, sadzy

W/C/13,8/up

CHEMTEC A300

Mycie i odtłuszczanie powierzchni wrażliwych na alkalia – elementy aluminiowe, galwanizowane

W/Xi/12,8/ci/up

CHEMTEC A400

Usuwanie ciężkich zanieczyszczeń ropopochodnych, wosków, parafin, lateksu, smarów, gudronu, sadzy

W/Xi/12,8/up

CHEMTEC A500

Aktywna piana do mycia i odtłuszczania powierzchni

W/C/14,0/sp

CHEMTEC A600

Mycie i odtłuszczanie powierzchni wrażliwych (AL, ZN, CU, PB) w obiegach zamkniętych, kąpielach

W/C/12,8/np

CHEMTEC A700

Mycie i odtłuszczanie żelaza i stali w obiegach zamkniętych, kąpielach

W/C/13,7/np

PREPARATY KWASOWE
CHEMTEC K100/SX Mycie i odtłuszczanie powierzchni, usuwanie osadów wapiennych, rdzawych zacieków, wykwitów solnych

W/C/1,5/sp

CHEMTEC K200

Usuwanie rdzy, kamienia, osadów wapiennych, nalotów tlenkowych z powierzchni wrażliwych na kwasy

W/Xi/0,6/ci/np

CHEMTEC K300

Usuwanie rdzy, kamienia, osadów wapiennych, nalotów tlenkowych, nagarów

W/C/0,5/np

CHEMTEC K400

Usuwanie nalotów tlenkowych, białej korozji z powierzchni wrażliwych na kwasy

W/C/1.0/ci/up

CHEMTEC K500

Czyszczenie aluminium, powierzchni galwanizowanych - usuwanie białej korozji,

W/Xi/1.0/ci/np

CHEMTEC K600

Usuwanie tłuszczów, olejów, rdzy, kamienia, rdzawych zacieków, osadów wodnych, wapiennych

W/C/1,8/up

W- wodorozcieńczalny, R-rozpuszczalnikowy Xi-drażniący, Xn-szkodliwy, C-żrący, N-neutralny, P-palny, ci-inhibitory korozji, np-niepieniący, up-umiarkowanie pieniący, sp-silnie pieniący
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PREPARATY ROZPUSZCZALNIKOWE
CHEMTEC R100

Do mycia silników, maszyn i urządzeń, obrabiarek – na zimno i na gorąco

W/R/Xn/N/np

CHEMTEC R200

Emulgujący z wodą preparat odtłuszczający do mycia i odtłuszczania na zimno i na gorąco

W/R/Xn/N/np

CHEMTEC R300

Do usuwania na zimno smoły, asfaltu, parafiny, gudronu, bitumów, żywicy, ciężkich węglowodorów

R/Xn/N/np/P

CHEMTEC R400

Szybko-separujący preparat myjąco-odtłuszczający, środek rozwarstwiający emulsje

W/R/Xn/N/np

PREPARATY DO USUWANIA GRAFFITI
CHEMTEC G100PR Powłoka ochronna przed graffiti, zanieczyszczeniami atmosferycznymi, wilgocią (mikro-wosk)

N/

CHEMTEC G100

Żel do usuwania graffiti (beton, cegła, kamień, aluminium, szkło, glazura, powierzchnie malowane i lakierowane)

N/7,0/

CHEMTEC G200

Do usuwania graffiti (tynk, beton, marmur, cegła, granit, wapień, gres, drewno, powłoki nieorganiczne)

C/14,0/

CHEMTEC G300

Do usuwania tuszu, markerów, długopisów, farb w sprayu, resztek kleju, śladów butów, gumy do żucia

N/7,2/P

CHEMTEC G400

Do usuwania farb podkładowych, tektylu

Xn/

CHEMTEC G500

Do uciążliwych graffiti (beton, cegła, marmur, granit, pumeks, cement, glazura, metal, alu, szkło, drewno)

N/7,0/

/P

PREPARATY UZUPEŁNIAJACE
CHEMTEC A100FS Koncentrat zapachowy do preparatów alkalicznych, środek do likwidacji zapachów, łagodny środek myjący

Xi/7,0/

CHEMTEC A100KS Preparat do czasowej ochrony antykorozyjnej elementów z żelaza i stali

C/11,5/

CHEMTEC DFR

Preparat do usuwania śniegu i lodu, rozmrażania powierzchni, nie powoduje korozji, bezpieczny

N

CHEMTEC DFS

Preparat do likwidacji piany (zawiera silikon)

N

CHEMTEC DF

Preparat do likwidacji piany (bezsilikonowy)

N

CHEMTEC JZM

Enzymatyczny preparat do likwidacji złogów tłuszczowych i nieprzyjemnych zapachów

N

W- wodorozcieńczalny, R-rozpuszczalnikowy Xi-drażniący, Xn-szkodliwy, C-żrący, N-neutralny, P-palny, ci-inhibitory korozji, np-niepieniący, up-umiarkowanie pieniący, sp-silnie pieniący
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PREPARATY DLA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO
CHEMTEC A10

Alkaliczny niepieniący środek myjąco-odtłuszczający

W/C/12,0/np

CHEMTEC A10P

Alkaliczny pieniący środek myjąco-odtłuszczający

W/C/12,0/up

CHEMTEC A10W

Alkaliczny preparat do mycia komór wędzarniczych

W/C/14,0/sp

CHEMTEC 914

Alkaliczny środek myjąco-dezynfekcyjny (z podchlorynem sodu)

W/C/14,0/sp

CHEMTEC K10

Kwaśny niepieniący środek do usuwania kamienia wapiennego, osadów,

W/C/1,0/np

CHEMTEC K10P

Kwaśny pieniący środek do usuwania kamienia wapiennego, osadów,

W/C/1,0/up

CHEMTEC K10X

Kwaśny niepieniący środek do usuwania kamienia wapiennego, osadów

W/C/1,0/np

W- wodorozcieńczalny, R-rozpuszczalnikowy Xi-drażniący, Xn-szkodliwy, C-żrący, N-neutralny, P-palny, ci-inhibitory korozji, np-niepieniący, up-umiarkowanie pieniący, sp-silnie pieniący

