
                                                                                                                                 

 

  
ALFANOL ® TERRA 

Alkaliczny preparat czyszczący. 
 
 

 
Dane produktu: 
 
Nr artykułu           - 1119 
pH           -  12,9 
Stan skupienia:          - ciecz 
Kolor         - jasno brązowy 
Dostępne opakowania:            - 1, 10, 25, 200, 1000 l 
           
 
Przeznaczenie: 
 
Alfanol ® Terra jest wysoce efektywnym, 
perfumowanym,  intensywnie myjącym , uniwersalnym 
środkiem do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni 
odpornych na działanie wody i alkaliów. Doskonale 
sprawdza się przy bezdotykowym myciu samochodów 
osobowych i  autobusów. Nie pozostawia smug, plan i 
zacieków po wyschnięciu mytej powierzchni.  
 
Zastosowanie: 
 
- mycie pojazdów, samochodów ciężarowych, wózków 
widłowych, plandek brezentowych, kontenerów, 
traktorów, urządzeń i maszyn rolniczych oraz 
drogowych itp.  
- odtłuszczanie i czyszczenie maszyn przemysłowych, 
taśmociągów, powierzchni metalowych, urządzeń 
rolniczych oraz bardzo zabrudzonych powierzchni hal 
sportowych, siłowni itp.  
- bardzo dobry efekt uzyskuje się również przy 
czyszczeniu fasad i powierzchni przed malowaniem 
 
Zalecane stężenia roztworów roboczych: 
 
W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i 
charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej 
techniki czyszczenia  od  0,2-25%. 
Niskie ciśnienie    - 2-5% 
Wysokie ciśnienie   - 0,2-10% 
Mycie ręczne, kąpiel   - 2-25% 
Samochód osobowy   - 2% 
Samochód ciężarowy   - 4-20% 
 
Cechy produktu: 
 
Nie zawiera związków fosforu i AFE  
Nie zawiera rozpuszczalników  
Biodegradalny do 90%  
Szybko działający zgodnie z metodą II IVL  
Opakowania zatwierdzone przez UN  
Oznakowany emblematem Łabędzia – symbolem    
ochrony środowiska (nr rejestr. SIS 313 043  
 
 
 
 
 

 
              
Skład: 
Alkohol etoksylowany C 10  - 3-8% 
Alkohol Etoksylowany C10  - 1-5% 
C 6 Hexyl D-glucoside   - 1-5% 
Wodorotlenek potasu   - 0,1-1% 
 
Zawiera:  5% - 15% niejonowych substancji 
powierzchniowo czynnych 
 
Oznaczenie: 

                                
                           Xi – DRAŻNIĄCY 
 

R 38: Działa drażniąco na  skórę 
R 41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu  
S 24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza  
S 39: Nosić okulary lub ochronę twarzy 
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