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Koncentrat do czyszczenia i odtłuszczania 
dla wszystkich wodoodpornych podłoży 

Opis produktu: 
CONIL 1 jest biologicznie rozkładalnym koncentratem 
czyszcząco-odtłuszczającym do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz. 

Obszary zastosowań: 

CONIL 1 można stosować w szerokim zakresie, jak np.: 

 do odtłuszczania elewacji przed malowaniem 
 do czyszczenia aluminium 
 do usuwania śladów po pożarach 
 do czyszczenia zbiorników, cystern, instalacji itp. 
 do czyszczenia plandek 
 do odtłuszczania metali przed lakierowaniem. 
Przydatność preparatu sprawdzić przez wykonanie próby. 

Sposób użycia: 

W zależności od stopnia zanieczyszczenia, CONIL 1 
stosuje się w koncentracie lub rozcieńcza wodą w stosunku 
do 1:10. Preparat nakłada się pędzlem, gąbką, szczotką, 
lub rozpylaczem (np. dyszą pianującą z myjni 
ciśnieniowych) i po pewnym czasie spłukuje wodą pod 
ciśnieniem. Użycie gorącej wody intensyfikuje działanie 
środka. 

Do odtłuszczania części metalowych, CONIL 1 może być 
rozcieńczany wodą w stosunku od 1:5 do 1:10. 
CONIL 1 ulega biodegradacji i w rozcieńczeniu 
powstającym przy normalnym użyciu może być 
odprowadzany do kanalizacji. 
Koncentratu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód, 
ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł 
dot. ścieków! 
Temp. pracy: od +5 do +25ºC 
Nie dopuszczać do wysychania 
Zużycie jest zależne od czyszczonej powierzchni: 

Powierzchnie chłonne (porowate): 0,15-0,25 kg/m2 roztworu 

Powierzchnie niechłonne: poniżej 0,1 kg/m2 roztworu 

 
 
 
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa: 

Przestrzegać zasad obowiązujących przy pracy 
z chemikaliami. Nosić okulary lub maskę i rękawice 
ochronne (możliwe odtłuszczenie skóry). 

Dane techniczne: 

Składniki: niejonowe i kationowe tensydy, 
rozpuszczalniki, środki kompleksujące 
i niewielkie ilości związków alkalicznych 

Wygląd: jasnobrązowy płyn 

Gęstość: 1010 g/l 

Zapach: łagodny, przyjemny 

Czynnik pH: 12,8 (dla koncentratu) 

Rozpuszczalność: w wodzie w każdym stosunku 

Zdolność biologicznego rozkładu: 80% 

Składowanie: 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Produkt 
zamarza poniżej 0ºC (po odtajaniu przed użyciem 
wstrząsnąć). Trwałość w zamkniętym oryginalnym 
opakowaniu – minimum 12 miesięcy. 

Wskazania dodatkowe: 
Klasa ADR: nie podlega 
UN-Nr: nie podlega 
Produkt słabo zagraża wodzie. 
Czyszczenie narzędzi i opakowań: spłukiwać wodą 
Usuwanie: Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi 
zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub 
zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie nie 
oczyszczone stanowi odpad specjalny, natomiast 
oczyszczone stanowi odpad komunalny. 


