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Sultof Basic
Detergent w proszku do stosowania w myjniach samoobsługowych, 
bezdotykowych.

Opis produktu:
Sultof Basic to produkt w proszku opracowany do mycia każdego rodzaju karoserii 
samochodowych w myjniach bezdotykowych. Posiada nową ulepszoną formułę, 
charakteryzuje się lekką alkalicznością. Wybrane związki powierzchniowo czynne oraz 
niewielka zawartość fosforanów zapewniają optymalne właściwości czyszczące oraz 
odtłuszczające produktu. Jest to produkt o średnim stopniu granulacji, co ułatwia 
rozpuszczanie w wodzie oraz zapobiega zbrylaniu i osadzaniu się w mechanizmach 
instalacji. Zaletą jest również niska lotność produktu, co ułatwia jego stosowanie w 
instalacjach. Zawartość fosforanów < 6%.

Sposób zastosowania:
Zaleca się stosować ok. 10 – 20 g/min. W instalacjach z zasobnikiem. W celu skutecznego
mycia pojazdu oraz zwiększenia wydajności produktu stosować wodę zmiękczoną 
podgrzaną do temperatury 60°C – 70°C. Spłukiwać obfitą ilością wody, aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń.
Uwaga! Jako normę zaleca się częste sprawdzanie twardości wody wychodzącej z 
urządzenia zmiękczającego.

Bezpieczeństwo:
- drażniący oczy i skórę,
- w przypadku kontaktu z okiem spłukać strumieniem wody i zasięgnąć opinii lekarskiej,
- w przypadku kontaktu ze skórą, spłukać dużą ilością wody,
- stosować w miejscach z odpowiednią wentylacją,
- przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci,
- używać okularów ochronnych.

 Informacje chemiczno - techniczne:
- opis produktu: granulowany, biały proszek
- wartość pH(100g/l-25°C): 11±1
- rozpuszczalność w wodzie: całkowita
- toksyczność: LD50 (szczur) >1150 mg/kg
- atest PZH: HK/B/0887/01/2002

Opakowanie: 20 kg / 22 l

Informacje zawarte w tym pliku prezentują zakres naszej wiedzy technicznej na temat produktu na dzień aktualizacji i są podane użytkownikowi 
w dobrej wierze. Korzystanie z informacji oraz warunki, w których produkt jest używany są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika, jeśli są 
wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony.
Producent nie ponosi odpowiedzialności jeśli są wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony.

SULTOF sp. z o.o. Biuro Handlowe:
05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 54 N NIP 118-00-26-029 05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 54 N
e-mail: sultof@sultof.pl  www.sultof.pl KRS 0000683864 tel. 48 22 853 71 17, 18; fax 48 22 857 37 55

mailto:sultof@sultof.pl
http://www.sultof.pl/

