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7 doskonałych powodów, by używać SYNERAL : 
1. Posiada wyj ątkow ą moc usuwania tłuszczów . 
2. Rozpuszcza i przenika  przez tłuszcze wszelkiego rodzaju, zwierzęce i roślinne.  
3. Emulguje  natychmiast oleje . 
4. Do stosowania przez zanurzenie („k ąpiel”) lub w postaci rozpylonej . 
5. Błyskawicznie  miesza się z wodą; roztwór pozostaje stabilny  w czasie. 
6. Niepalny.  
7. W ponad 90% ulega biodegradacji . 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

      Instytucje              Przemysł          Budownictwo  
 
Czyszczenie urządzeń przemysłowych, maszyn. 
Usuwa tłuszcz z podłóg cementowych, posadzek, podłóg malowanych. 
Odświeża elewacje, ściany, fajans, szkło, szalunki metalowe i z plastiku, aluminiowe ościeżnice.  
Czyści pojazdy wewnątrz i na zewnątrz, wagony kolejowe, samochody i ciężarówki, jak również nylonowe 
bądź materiałowe plandeki. 
Odnawia wnętrza pojazdów używanych : skaje, obicia, wykładziny. 
Ługowanie malowanych powierzchni w konserwacji, jak również tych do ponownego malowania. 
Czyszczenie kominów kotłów olejowych. 
Pasywacja powierzchni po wytrawianiu. 

Właściwo ści  Spos ób użycia  
 
Skład : Sole alkaliczne, substancje 
powierzchniowo czynne w roztworze 
wodnym. 
Średnia gęstość :   1,05 
pH  10% :  12 
 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do 
karty charakterystyki. 

 
Stosuje się zawsze rozcieńczony, w ciepłej lub zimnej wodzie. 
Stopień rozcieńczenia zależy od poziomu zanieczyszczeń. 
Na powierzchniach pionowych, stosować zawsze z dołu do góry. 
Zazwyczaj stosuje się rozcieńczenie aż do  
20 części wody; rozpylić roztwór na czyszczonej powierzchni, pozostawić na kilka minut, jeżeli 
zachodzi taka potrzeba – użyć szczotki, spłukać czystą wodą. 
Do ługowania farb : przygotować roztwór 1 na 3 do 5 części wody; nie wymaga spłukania. 
Przy czyszczeniu kominów, stosować roztwór 1 na 5 do 10 części wody; rozpylić wewnątrz kotła, 
ponownie rozpalić kocioł w celu spowodowania opadania odpadów. 

 

plusiki  7-ki 
VERTIPLUS : Czyszczenie fasad i dachów, specjalny na zazielenienia 

   
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za nieodpowiednie użycie naszych wyrobów. 
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URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE : 

 

OpCis7-6000 – profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy   o 
pojemności 6 L:   

• posiada specjalną końcówkę spryskującą; 
• wyposażony jest w wygodny, długi przewód, dzięki któremu 

można spryskać wysoko umieszczone partie; 
• wyposażony jest w wygodne szelki, służące do 

umieszczenia pojemnika na plecach (dzięki czemu 
użytkownik ma pełną swobodę ruchów). 

 

CZAJNIK -1500 – to profesjonalny, wygodny spryskiwacz 
ciśnieniowy o pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia 
gotowego płynu na powierzchnie przeznaczone do spawania; 
istnieje też w wersji 1 L (CZAJNIK-1000) i 2 L (CZAJNIK-2000) 

• wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości; 
• posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego 

powietrze wpompowywane jest do środka pojemnika, 
umożliwiając po naciśnięciu jednego przycisku  wydobywanie 
się równomiernego, ciągłego strumienia w formie delikatnej, 
rozproszonej „mgiełki”, bez konieczności wykonywania 
dodatkowych ruchów;  

• posiada wygodną, profilowaną rączkę; 
• istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej obręczy u 

podstawy pojemnika, w przypadku jej uszkodzenia. 
 

BP7-500 – to butelka plastikowa o pojemności 0,5 L z wygodną 
podziałką i przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest poziom 
płynu. Dodatkowo posiada wypustki antypoślizgowe. 
Przystosowana jest do czyszczenia detali lub trudno dostępnych 
miejsc. 
 

 


