
KONCEPT 
ODTŁUSZCZACZY PRZEMYSŁOWYCH



Polgreen Industry – Silny odtłuszczacz 
z ekologicznym znakiem

Odtłuszczanie powierzchni zabrudzonych  
olejem i smarem (organicznym i 
mineralnym)
Usuwanie przylegających śladów opon

Dozowanie:
- 1% do codziennego stosowania
- 5% do doraźnego czyszczenia
- 20% do usuwania uporczywych 

plam z oleju 

pH w stanie czystym >12,5



Polgreen Industry – Silny odtłuszczacz 
z ekologicznym znakiem

Ślady opon

Brud przylegający i nieprzylegający

Usuwanie olejów i smarów



Degreaser 2000 – Silny odtłuszczacz

Usuwanie zabrudzeń z olejów i smarów 
(węglowodory) 

Dozowanie:
- Od 0,5 do 2% do codziennego 

stosowania
- Od 2 do 5% do doraźnego czyszczenia

pH w stanie czystym 12,5 +/- 0,5



Degreaser 2000 – Silny odtłuszczacz

Brud nieprzylegający

Usuwanie 
oleju



Megawash – Szampon do mycia samochodów

Szampon do mycia samochodów  - do stosowania 
przy myciu mechanicznym jeżdżącego sprzętu.
Środek do czyszczenia plandek i tworzyw 
sztucznych.

Dozowanie: 1%

pH w stanie czystym 6,5



Megawash – Szampon do mycia samochodów

Mycie samochodów, autobusów, pociągów, …

Czyszczenie plandek i 
tworzyw sztucznych Środek czyszczący do 

lekkich metali



Firecleaner – Silny środek czyszczący 

Uniwersalny środek czyszczący do odnowienia 
powierzchni zabrudzonych dymem i sadzą.
Przetestowana skuteczność na farbach drukarskich.

Dozowanie :
-  Od 10 do 50% na powierzchniach 

zabrudzonych w wyniku pożaru
-  Do użycia w stanie czystym do 

czyszczenia podłoża w drukarni oraz farb

pH w stanie czystym 13,5 +/- 0,5



Firecleaner – Silny środek czyszczący po pożarze 

Farby akrylowe Sadze po pożarze

Farby drukarskie



Tabela podsumowująca

Polgreen 
Industry

Degreaser 2000 Megawash Firecleaner

Usuwanie oleju
Ręczne ++ ++

Mechaniczne ++ +++

Odtłuszczanie 
(olej 

mineralny)

Ręczne ++ ++

Mechaniczne +++ ++

Usuwanie 
nieprzylega-
jącego brudu

+++ ++

Usuwanie 
przylegającego 

brudu
+++ ++

Ślady opon

Nieprzylegające +

Wtopione ++

Mycie 
pojazdów

+ +++

Czyszczenie po 
pożarze ++ + +++

Farby 
drukarskie +++

Farby akrylowe +++



Oni stosują Polgreen Industry…

Valeo - Francja Stacje benzynowe – Belgia i 
Francja

Polgreen 
Industry

Polgreen 
Industry



Oni stosują Degreaser 2000…

PSA Peugeot - Francja

Degreaser 
2000

Degreaser 
2000

Agrati- Francja

Renault- Francja

Degreaser 
2000



Oni stosują Megawash…

SNCB - Belgia

Megawash

Remizy strażackie - Belgia

Megawash



Oni stosują Firecleaner…

Firmy sprzątające – Francja i 
Belgia

Firecleaner
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