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OWACLEAN 

 KONCENTRAT DO CZYSCZENIA KADŁUBÓW 

Opis OWACLEAN to środek czyszczący pod postacią koncentratu, który jest wolny od rozpuszczalników i 
kwasów. Doskonale sprawdza się do regularnej konserwacji kadłubów, pokładów i innych powierzchni.  

Właściwości • Szybki i łatwy w użyciu. 
• Wodny środek czyszczący – Usuwa brud, smary i inne zanieczyszczenia powierzchni. 
• Nie jest agresywny – Nie uszkadza powierzchni. 
• Koncentrat – wysoce ekonomiczny. 
• Nie pozostawia warstwy po spłukaniu. 
• Łatwy w aplikacji. 
• Usuwa ślady po pleśni i podobnych zanieczyszczeniach. 

Podstawowe 
zastosowanie 

• Wyłącznie na zewnątrz. 
• Powierzchnie poziome i pionowe. 
• Włókno szklane, plastik, stal nierdzewna, anodyzowane aluminium, PCV, farby… 
• Kadłuby, pokłady, poręcze, maszty, kabiny… 

Dane techniczne Zawiera: Wodorotlenek sodu, Wodorotlenek potasu, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate, 
Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne <5% 
Jonowe środki powierzchniowo czynne ≥5% - <15% 
EDTA i sole ≥5% - <15% 
Wygląd i zapach: Jasno żółty / delikatny 
Rozpuszczalnik: Woda 
Ciężar właściwy w 25°C: 1.08 ± 0.02 
pH: 12-13 
Temperatura zapłonu: Nie palny 
Czas schnięcia w 20°C i 50% wilgotności: 24 godziny przed aplikacją warstwy nawierzchniowej. 
Dostępne opakowania: 1L 
Przydatność: Nieskończona 
LZO: B/D 

Narzędzia do nakładania Spryskiwacz ogrodowy, pędzel, gąbka, wałek, wąż natryskowy, myjka wysokociśnieniowa.  

Dobre 	praktyki podczas 
aplikacji 

Zasłonić wszystkie powierzchnie, których nie chcemy czyścić. Nakładać w temperaturze pomiędzy 10 a 
25°C. Nie nakładać w bezpośrednim słońcu lub na gorące powierzchnie. Podczas aplikacji natryskowej 
ustawić dyszę tak, aby ograniczyć mgiełkę natryskową. Przetestować preparat w niewidocznym miejscu. 
Zakładać odpowiedni sprzęt ochronny. 

Rozcieńczanie Stosować rozcieńczanie odpowiednie do stanu zabrudzenia: 
- Brudne powierzchnie: 1 część OWACLEAN do 20 części wody. 
- Bardzo brudne powierzchnie: 1 część OWACLEAN do 10 części wody. 
NIE STOSOWAĆ W POSTACI NIEROZCIEŃCZONEJ. 

Aplikacja Przygotować roztwór zgodnie z zaleceniami powyżej. Dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć tak, aby mieć 
pewność, że OWACLEAN jest odpowiednio wymieszany z wodą. Nałożyć preparat na powierzchnię za 
pomocą pędzla, gąbki lub spryskiwacza ogrodowego. Delikatnie poruszyć zabrudzoną powierzchnię 
pędzlem. Odczekać 10 minut (max). Nie dopuścić, aby preparat zaschnął na powierzchni. Dokładnie 
spłukać powierzchnię czystą wodą używając węża, myjki ciśnieniowej lub wiadra i gąbki (często zmieniać 
wodę). W razie konieczności powtórzyć proces. 

Wydajność Rozcieńczony: 7 do 10m2/L. 
Faktyczna wydajność zależy od stanu zabrudzenia powierzchni. 

Czyszczenie narzędzi Woda 

Przechowywanie Trzymać z dala od wysokich temperatur. Chronić przed zamarzaniem. Dokładnie zamknąć pojemnik. 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. 

Bezpieczeństwo Informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w karcie MSDS. Trzymać z dala od dzieci.  
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Znajdź nasze rozwiązania na :  

www.owatrol.com  
 

SPINEX - STEPNIAK SP.J. 
Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska 

www.owatrol-polska.com 
 

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain 

Owatrol Original jest zastrzeżonym 
znakiem handlowym 

http://www.owatrol-polska.com

