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Очисний засіб Eurol Swift Clean 210 ECO
Екологічно чистий та безпечний для людей очисний засіб на водній 
основі
Опис:
Очисний засіб Eurol Swift Clean 210 ECO — це 
екологічно чистий та безпечний для людей 
очисний засіб на водній основі. Він складається з 
поновлюваних та здатних до повного біологічного 
руйнування і нетоксичних інгредієнтів. Упакова та 
етикетка підлягають повному переробленню. Це 
робить Eurol Swift Clean 210 ECO дійсно екологічним 
та поновлюваним продуктом останнього покоління. 
Можливість видалення значних забруднень, як-от 
темне консистентне мастило, смола, полімери, бітум 
і навіть залишки асфальту робить його ідеальним 
безпечним очищувачем для важкого обладнання 
у судноплавстві, важкій промисловості, гаражах, 
прибережних водах, дорожньому будівництві, 
сільському господарстві та харчовій промисловості.

• InS A1
• Очисний засіб, здатний до повного біологічного 

руйнування
• Не містить токсичних інгредієнтів
• Не містить розчинників (не містить летких 

органічних сполук)
• Немає небезпеки загоряння
• Упакова з ПЕВЩ або ПЕТ з можливістю вторинної 

переробки
• Відповідає стандартам сертифікації ISO для 

екологічно безпечних процедур закупівлі
• Видаляє сильні забруднення, як-от смола, олива, 

темне консистентне мастило тощо.
• Відповідає вимогам законодавства VGP від 2013 р., 

Європейського стандарту ECO, Кошер та Халяль

• Не містить спирту та продуктів тваринного 
походження

• Дуже економний у використанні
• Готовий до використання

Очищувач Eurol Swift Clean 210 ECO має такі характеристики:
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Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, 
інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові 
неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com 

Фізичні властивості:
Колір Немає
pH 11,4

 

Інструкції із застосування:
• Спочатку витріть забруднення, наприклад, 

за допомогою ганчірки або паперу якомога 
ретельніше перед нанесенням очисного засобу.

• Розпилюйте очисний спрей на забруднену 
поверхню. Будьте обережні, не використовуйте 
занадто багато засобу

• За тяжкого забруднення зачекайте деякий час, щоб 
очисний засіб ввібрався

• Видаліть забруднення чистою ганчіркою чи щіткою
• За необхідності прополощіть водою згодом
• Порожня упакова може перероблятися з іншими 

продуктами з поліетилену високої щільності
• Примітка. Для видалення товстих сухих шарів 

забруднення, як, наприклад, шари бітуму або 
смоли спочатку роблять глибокі подряпини в 
шарі, отже очисний засіб може проникати між 
забрудненням і поверхнею, яку ви хочете очистити. 
Під час створення подряпин будьте обережні, щоб 
не пошкодити поверхню під забрудненням


