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INFORMACJE O PRODUKCIE  
COVER 75 phoshpatfrei [bezfosforanowy] 
Silny środek do czyszczenia do mieszania z wodą    
       

Nr artykułu: 245 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI: 
 
Wpisany na listę przez Federalny Urząd Ochrony Środowiska w Berlinie pod numerem 
15480030. 
COVER 75 jest silnym rozpuszczalnikiem usuwającym niezawodnie nawet najbardziej oporne 
zabrudzenia. COVER 75 jest bardzo ekonomiczny, ponieważ chodzi tu o koncentrat.\ 
COVER 75 rozpuszcza dziecinnie łatwo mocno się trzymające, zaskorupiałe osady jak np. żywicę 
oraz sadzę, wszelkiego rodzaju oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, depozycje 
środowiskowe, resztki po spaleniu [nagar], resztki cukru itd.  
COVER 75 jest biodegradowalny, nietoksyczny, neutralny pod względem fizjologicznym, 
niepalny i wolny od fosforanów. 
Ze względu na swoje właściwości silnego rozpuszczania COVER 75 posiada wielostronne 
zastosowanie, stając się tym samym alternatywą dla tradycyjnych,  niebezpiecznych 
rozpuszczalników. 
Już przy rozcieoczeniu 10% COVER 75 nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami EG oraz 
rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych.  
Dzięki przestrzeganiu wskaźnika pH nie należy oczekiwad zaburzeo w stopniu biologicznym 
oczyszczalni ścieków. 
Przed aplikacją na aluminium proszę najpierw przeprowadzid test na tolerancję wzajemną. 
 
 

ZASTOSOWANIE: 
 
COVER 75 jest stosowany w przemyśle oraz w obszarze związanym z żywnością: do czyszczenia silnie 
zabrudzonych maszyn i urządzeo stosowanych w przemyśle artykułów spożywczych – kotłów grzejnych – 
palników – w miejskich zakładach użyteczności publicznej – do czyszczenia śmieciarek – samochodów do 
odsysania osadów ściekowych [szlamu] – maszyn – silników – konstrukcji metalowych oraz konstrukcji z 
tworzyw sztucznych itd. 
 
 

DOZOWANIE: 
 
COVER 75 można aplikowad wszystkimi maszynami lub urządzeniami przeznaczonymi do czyszczenia. 
Doskonale nadaje się jako środek dodatkowy do myjek wysokociśnieniowych. COVER 75 musi byd 
używany w rozcieoczeniu z wodą w proporcji co najmniej 1:10, natomiast w myjkach 
wysokociśnieniowych można stosowad go w rozcieoczeniu do 1:500. 
Nałożyd żądaną mieszankę użytkową na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia, rozpuszczony brud 
usunąd szczotką lub gąbką, spłukad czystą wodą.      

 
 



 
Nasze wskazówki dotyczące techniki stosowania opierają się na podstawowych badaniach laboratoryjnych oraz na doświadczeniu z praktyki. Ze 

względu na różnorodnośd warunków zastosowao udzielone porady i zalecenia pozostają jednakże niewiążące. 


