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MARISOL OC  (Oil Cleaner) 
Środek do usuwania zanieczyszczeń olejowych 

 
OPIS PRODUKTU: 
MARISOL OC jest alkalicznym preparatem w postaci ciekłej, zawierającym  wysoce skuteczne 
środki powierzchniowo czynne do usuwania zanieczyszczeń olejowych.  

 
 
ZALECANE ZASTOSOWANIA: 
• Usuwanie złogów i zanieczyszczeń z powierzchni maszyn i silników 

• Czyszczenie  pomieszczeń maszynowni, pompowni, separatorów itp.  

• Znakomity do usuwania „ciężkich” zanieczyszczeń maszynowych na statkach i w przemyśle  
 
Preparat został opracowany w celu zastąpienia istniejących toksycznych czyściw 
rozpuszczalnikowych na bazie ropy naftowej. Wykazuje mniejszą szkodliwość aniżeli  
rozpuszczalniki na bazie związków aromatycznych. Nie wydziela szkodliwych oparów podczas 
aplikacji.  

 
 
APLIKACJA :  
Marisol OC może być aplikowany poprzez natrysk (koncentrat) , pędzlem, lub przy użyciu myjki 
wysokociśnieniowej. Po nałożeniu środka należy pozostawić go na kilka minut przed spłukaniem 
wodą w celu umożliwienia penetracji.  
Wyższa temperatura wody, 50-60 ºC,  zwiększa skuteczność czyszczenia.  
 
Uwaga: w wysokich stężeniach produkt może agresywnie oddziaływać na stopy 
aluminium/aluminium w wysoki 

 
 
STOSOWANE ROZTWORY (ROZCIEŃCZANIE): 
Marisol OC jest skoncentrowanym  produktem.  

Dla większości aplikacji – rozcieńczyć 10-30 częściami wody. Do czyszczenia maszynowni min. 20 
części wody.  Do czyszczenia ogólnego przy użyciu myjki wysokociśnieniowej można rozcieńczyć 
nawet do 100 części wody.  
 

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
• Podrażnia oczy i skórę (R36/38)  

• Unikać kontaktu z oczami i ze skórą (S24/25) 

• W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać dużą ilością wody i zgłosić się po 
poradę lekarską (S26)  

• Trzymać z dala od dzieci (S2).  

 
 
APLIKACJA :  
Marisol OC może być aplikowany poprzez natrysk (koncentrat) , pędzlem, lub przy użyciu myjki 
wysokociśnieniowej. Po nałożeniu środka należy pozostawić go na kilka minut przed spłukaniem 
wodą w celu umożliwienia penetracji.  
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: 

Wygląd zewnętrzny (postać): 
 

przezroczysta brązowawa ciecz 

Ciężar właściwy [20 ºC] 1000 kg/m3 

Skład pochodne alkoholu tłuszczowego 
wodorotlenek potasu 

kwas nitrylotrioctowy NTA,  butyldiglycol 

pH 
 

                     13 (koncentrat) 

Punkt zapłonu 
 

brak 

 

 

OPAKOWANIA: 

Zawartość netto 
pojemnika [ltr] 

Rodzaj pojemnika  

25 pojemnik plastikowy 

208 beczka plastikowa 

 


