
HTH-Novotech   sp. z o.o. 
  

DYSTRYBUTOR:                                              HTH-Novotech sp. z o.o., ul.Francuska 53, 40-028 KATOWICE 
tel. 322 554 071, fax. 322 554 280      INFO:  tel. 713 454 690 

 

MARISOL HD (Heavy Duty) 
Środek myjąco-czyszczący do ciężkich zabrudzeń 

 

OPIS PRODUKTU: 
MARISOL HD jest ciekłym związkiem 
zawierającym rozpuszczalniki ropopochodne, 
środki emulgujące oraz aktywne środki 
powierzchniowo-czynne. 

Produkt rozpuszcza m.in. „przepalone” osady 
tzw. nagary z powierzchni silników i jest 
doskonałym wysokowydajnym czyściwem 
służącym do usuwania ciężkich zabrudzeń i 
zanieczyszczeń z różnych urządzeń 
mechanicznych. 
 

ZALECANE ZASTOSOWANIA: 
• Mycie powierzchni silników i innych 
urządzeń siłowniach okrętowych. 

• Czyszczenie pomp, kolektorów i 
pomieszczeń pompowni. 

• Zmywanie głównych i pomocniczych 
chłodnic powietrza oraz innych różnych 
typów wymienników ciepła, itp. 

 

STOSOWANE ROZTWORY: 
Większość zastosowań: Rozcieńczenia od 
1:4 do 1:20 części wody w zależności od 
stopnia zabrudzenia.  

Myjki wysokociśnieniowe: Rozcieńczenie 
wodą 1:100 przy myciu ogólnym. 
 
 
 

SPOSÓB UŻYCIA: 
MARISOL HD powinien być przed użyciem 
rozcieńczony wodą w stosunku 1 część kon-
centratu do 4-20 części wody (w zależności od 
stopnia zabrudzenia powierzchni czyszczonej) 
dla większości typowych zastosowań. Roz-
cieńczony środek aplikuje się za pomocą 
pędzla lub natrysku myjką wysokociśnienio-
wą. Po nałożeniu środka należy pozostawić go 
na zmywanej powierzchni przez kilka minut w 
celu umożliwienia penetracji zabrudzeń, a 
następnie spłukać wodą. 

Przy czyszczeniu ogólnym (dla niedużego za-
brudzenia) myjką wysokociśnieniową (np. 
KARCHER) dopuszcza się rozcieńczenie wodą 
nawet do 1:100. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
• Może powodować podrażnienia skóry i 
oczu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami 
(stosować okulary i rękawice ochronne).  

• Szkodliwy przy wdychaniu. 

• W przypadku połknięcia natychmiast skon-
taktować się z lekarzem. 

• Trzymać z dala od dzieci. pojemnikach w 

temp. powyżej 0°C 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: 

Wygląd zewnętrzny (postać): Zielona, klarowna ciecz 
Ciężar właściwy 1000 kg/m3 

pH (koncentratu): 13,0 
Skład Aromatyczna benzyna ciężka, wodorotlenek 

sodowy, aminotrójoctan sodowy, pochodne 
alkoholu tłuszczowego i glikolu, woda 

Punkt zapłonu Brak 

 

OPAKOWANIA: 

Symbol Zawartość netto 
pojemnika [dm3] 

Rodzaj pojemnika  Opakowanie 
zbiorcze [szt] 

Transportowa waga 
opakowania zb. [kg] 

10.04-025  25 pojemnik 1  
10.04-200 200 beczka 1  

 


