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MARISOL AC-2 (Powerful solvent) 
Środek myjący do nagarów 

 

OPIS PRODUKTU: 
MARISOL AC-2 jest aromatycznym środkiem 
(zawierającym mniej niż 0,1% benzenu) roz-
puszczającym zanieczyszczenia i złogi na 
urządzeniach np. wymienniki ciepła (chłodni-
ce powietrza) i rekuperatory ciepła silników 
wysokoprężnych. 

Rozpuszcza też i usuwa zwęglone osady np. 
nagary. 
 

ZALECANE ZASTOSOWANIA: 
• Zmywanie chłodnic okrętowych silników 
Diesla w trakcie pracy, 

• Czyszczenie zaolejonych chłodnic powietrza 
oraz innych różnych typów wymienników 
ciepła silników okrętowych,  

• Usuwanie złogów i nagarów z innych urzą-
dzeń maszynowni okrętowych. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
• Nie wdychać oparów.  

• Unikać kontaktu ze skórą i oczami (stoso-
wać okulary i rękawice ochronne) 

• Połknięty może powodować uszkodzenia 
płuc. 

• W przypadku połknięcia nie wywoływać 
wymiotów, natychmiast skontaktować się z 
lekarzem. 

• Trzymać z dala od dzieci. 
 
 

STOSOWANE ROZTWORY: 
Zmywanie chłodnicy w trakcie pracy: 
Emulsja 1:2 (1 część AC-2 + 2 części wody).  

Oczyszczanie chłodnicy w kąpieli: Używać 
środka rozcieńczonego 1:2 lub 3. 

Usuwanie złogów i nagarów: Używać środ-
ka nie rozcieńczonego – zanurzyć detal w ką-
pieli z czystego AC-2. 
 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Zmywanie chłodnicy w trakcie pracy: 

Najbardziej efektywnym jest ciągłe utrzymy-
wanie chłodnic powietrza w stanie czystym. 
Uzyskuje się to poprzez wtrysk roztworu AC-2 
do powietrznego szybu przedmuchującego tuż 
przed chłodnicą powietrza silnika pracującego 
pod normalnym obciążeniem. Należy używać 
emulsji z 1 części AC-2 i 2 części wody i na-
stępującego po 5min. wtrysku samej wody. 

Czyszczenie chłodnicy w kąpieli: 

Zablokowane złogami oleju chłodnice powin-
ny być zdemontowane i zanurzone w kąpieli z 
emulsji w stosunku 1:2 lub 3 (odpowiednio 
AC-2 : woda). Dla zwiększenia efektywności 
wymusić przepływ kąpieli przez urządzenie. 
Na koniec przepłukać wodą. 

Usuwanie złogów: 

Zabrudzony detal zanurzyć w kąpieli samego 
AC-2. Dla zwiększenia efektywności wymusić 
przepływ kąpieli. Na koniec spłukać wodą.  

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: 

Wygląd zewnętrzny (postać): klarowna ciecz 
Ciężar właściwy 800 kg/m3 

Skład aromatyczna benzyna ciężka, pochodne alkoholu 
tłuszczowego i glikolu 

Rozpuszczalność (w H2O): nierozpuszczalny 
Punkt zapłonu 63 °C 

 

OPAKOWANIA: 

Symbol Zawartość netto 
pojemnika [ltr] 

Rodzaj pojemnika  Opakowanie 
zbiorcze [szt] 

Transportowa waga 
opakowania zb. [kg] 

30.07-025  25 pojemnik 1  
30.07-208 208 beczka 1  

 


