
OORRANGESOLVEORANGESOLVEORAANNGGEESSOOLLVVEE                Výkonné  mikro-emulzní  čistící                        Výkonné mikro-emulzní čistící
                                                                                              rozpouštědlo  na  bázi  citrusůrozpouštědlo na bázi citrusů    
 

ORANGESOLVE je směs vysoce aktivních mikro-emulzních prvotřídních citrusových olejů, 
detergentů a povrchově aktivních  činidel, určených k provedení efektivního řešení na 
odstranění mastnoty, oleje, tuků a starých maziv.  
Tento unikátní přírodní mikro-čistič zcela nahrazuje jakékoliv hořlavé, toxické, zdraví 
škodlivé, dráždivé a chlorované uhlovodíky  jako jsou např.  benzín, ředidla, hořlavé 
odmašťovače.  
Lze použít na všechny vodě odolné povrchy.  

Odstraňuje : 
 OLEJE 
 MAZIVA 
 TUKY 
 DEHET 
 ASFALT 
 SILIKON 
 VODOU ŘEDITELNÉ BARVY A INKOUSTY 

 
Použití na :  Materiály 

 Stroje   Kov 
 Motory   Hliník 
 Skelety   Nerez ocel 
 Konstrukce   Barevné kovy 
 Nádrže   Litina 
 Nástroje   Barvené povrchy 
 Vozy a nákladní auta   Sklo 
 Pracovní plochy   Guma 
 Nářadí   Keramika 
 Pumpy   Plasty 
 Armatury   Umělé hmoty 
 Formy   Dřevo 
 Výrobky   Smaltované povrchy 
 Podlahy a stěny   Kámen 

ORANGESOLVE se může ředit až 1:20 s vodou (teplou nebo studenou) při zachování 
unikátní čistící přírodní síly. 



  
Reference : 
ORANGESOLVE je atestovaný podle nejpřísnějších mezinárodních testů a je používán 
těmito významnými firmami. 
 

                 FIRMA                                       APLIKACE                            VÝSLEDEK                
AMS 1526B Čištění exteriérových povrchů v letadle Vynikající , používá se 

BOEING D6 – 17487 Čištění exteriérových povrchů v letadle Vynikající , používá se 
McDonnell Douglas  -  CSD 1 Čištění exteriérových povrchů v letadle Vynikající , používá se 

CORE LABORATORIES 
EPA Čištění jedovatých těžkých kovů Zatříděný jako bezpečný 

 

Technická data: 
Barva :                                             neprůhledná , žlutá tekutina 
Vůně  :                                             příjemná , citrusová 
PH     :                                              9,3 
Rozpustnost :                                  rozpustný ve vodě   
Biologická odbouratelnost :           biologicky odbouratelné 
Kompatibilita :                                bezpečný na kovech a plastech 
Bod varu :                                        94°C 
Hořlavost :                                       nehořlavý 
Balení :                                            20l , 6*20l , 200l 
    

Návod k použití: 
Koncentrát se ředí dle typu a síly znečištění 1 : 1 až 1 : 20 teplou nebo studenou vodou.  
Také můžeme použít koncentrovaný roztok, který velmi účinně odstraňuje veškeré nečistoty a poté jej 
opláchneme vodou. Při práci používejte gumové ochranné rukavice.  
Tento extrémně mnohostranný mikro-čistič se aplikuje ručně, štětcem, kartáčováním, máčením a 
ponorem nebo přímo pomocí stříkání, rozprašování, čistících van, ultrazvukových čističů a jiných 
automatizovaných zařízení. Aplikujte na znečištěnou plochu, nechejte působit a opláchněte vodou. 
Použití štětce , tlaku nebo teplé vody ( +60°C ) výrazně zvýšíme účinnost .  V případě velkého znečištění 
nechejte působit déle.  
 

Ředění Motory, podvozky,  Konstrukce, stroje Skelety, formy,  Pracovní plochy, 
nářadí, podlahy 

ORANGESOLVE 
/ VODA 1 : 1-5 1 : 5-10 1 : 10-20 1 : 15-25 
 
Skladování : 
Tento produkt skladujte při teplotě  + 10 až 25°C nejdéle 12 měsíců. 
Dodává   :  

®
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