
Ś R O D K I  M Y J Ą C O  C Z Y S Z C Z Ą C E  D O
P R Z E M Y S Ł U  S P O Ż Y W C Z E G O

Beton, Cegła, Drewno, tynk, kamień naturalny, Płytki, 
granit marmur, kamień waPienny, asfalt 
Sanefix Red – Sanefix Tectyl M – Sanefix Shadow – Sanefix Shadow Acid – Sanefix Kilroy 
– Sanefix Shadow Remover Extreme – Sanefix Red – Sanefix Red Gel – Solvynol Green 

Plastik, akryl, szkło, Płyty fasaDowe, laminat, PoDłogi 
winylowe, lakier BezBarwny 
Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Sanefix Remover Yellow – Sanefix Tectyl M –     
Solvynol Green

2k lakier, metal, aluminium, taBliCe/szylDy  
(z zaBezPieCzeniem antygraffiti) 
Zanitol Train – Sanefix Tectyl M – Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Sanefix Remover 
Yellow – Sanefix Red – Sanefix Red Gel – Sanefix 21 – Solvynol Green

guma, 1k lakier
Sanefix Remover Yellow – Sanefix Tectyl M – Solvynol Green

Drewno malowane
Sanefix Tectyl M – Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Solvynol Green  

taBliCe / szylDy
Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Sanefix Remover Yellow – Solvynol Green

tekstylia
Sanefix Remover Yellow – Solvynol Green

malowane fasaDy
Sanefix Remover Yellow – Sanefix Tectyl M – Sanefix Shadow – Solvynol Green

oChrona  PrzeD graffiti / niePożąDanymi malowiDłami  
PowierzChni ChłonnyCh
Sanefix Shield – Solvynol Green

trwała oChrona Przez graffiti PowierzChni głaDkiCh 
SanegoTransit Guard Exterior – Sanego Transit Guard Interior















Wyłączny importer i dystrybutor produktów marki SANEGO

tel. +48 668 999 520
ul. Kubusia Puchatka 9, 05-806 Komorów

www.saneclean.com.pl, e-mail: biuro@saneclean.com.pl

 
 

 

Solvynol Green

Zastosowanie: usuwa zabrudzenia olejowe i tłuszczowe, sadzę oraz brud uliczny, uwalnia wiązania statyczne. Może być używany z zimną, ciepłą, 
  twardą lub słoną wodą. Nie niszczy tworzywa sztucznego. Może być stosowany do myjek wysokociśnieniowych, szorowarek, 
  oraz do mycia ręcznego. Działa szybko i efektywnie, nawet na wilgotnych powierzchniach. Wysoko skoncentrowany i oszczędny, 
  skuteczny nawet w niskiej koncentracji. Uwalnia i neutralizuje zanieczyszczenia takie jak oleje. Łatwy do spłukiwania. 
  Pozostawia połysk na czyszczonej powierzchni. Mycie zabrudzonych podłóg,  powierzchni hal sportowych, siłowni itp.
  - 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 
  - bardzo dobry efekt uzyskuje sie również przy czyszczeniu fasad i powierzchni przed malowaniem
Sposób użycia: nanieść roztwór roboczy na czyszczoną powierzchnię na okres 10 minut (nie dopuszczać do wyschnięcia). Spłukać dużą
  ilością wody. W razie konieczności czynność powtórzyć. Najlepszy rezultat czyszczenia uzyskuje się stosując roztwór roboczy 
  o temperaturze ok. 70ºC.
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

 
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD
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Zanitol Train

Zastosowanie: Usuwa zabrudzenia, olejowe i tłuszczowe. Może być używany z zimną, ciepłą, twardą wodą. Nie niszczy tworzywa sztucznego. 
  Działa szybko i efektywnie, nawet na wilgotnych powierzchniach Uwalnia i neutralizuje zanieczyszczenia takie jak oleje, brud 
  komunikacyjny. Łatwy do spłukiwania. Doskonały do mycia pociągów, wagonów, tramwajów. Czyszczenia dachów wagonów 
  osobowych i towarowych, dachów tramwajów. Rozjaśnia aluminium i stali nierdzewną.
Dane techniczne: Ciecz bezbarwna o słabym  zapachu.
Sposób użycia: Nanieść roztwór roboczy na czyszczoną powierzchnię na okres 5- 20 min (nie dopuszczać do wyschnięcia). Spłukać dużą 
  ilością wody.
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

 
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

1,0
pH



 
 

 

Sanego Transit Guard Exterior Coating

Zastosowanie: trwała  ochrona przed graffiti  do twardych powierzchni metalowych. Zastosowanie głównie do ochrony lakieru na pociągach, 
  biletomatach i bankomatach, tablicach informacyjnych, elementach dekoracyjnych.
Wydajność: 1 butelka  500ml wystarcza na 60-70 m2

Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

 
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD
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Sanego Transit Guard Glass Coating

Zastosowanie: produkt tworzy powłokę ochronna na  czołowej szybie  pociągu, tramwaju i autobusu. Chroni przed graffiti, Owadami, olejem, 
  brudem i pyłem hamulcowym. Produkt posiada doskonałą odporność chemiczną i łatwą aplikację. Wysoka odporność na pogodę, 
  zmniejsza koszty czyszczenia i zużycie płynu do spryskiwaczy. Odporny na chemikalia i mycie.
Sposób użycia: Nanieść za pomocą gąbki, walka. Okno musi być czyste i wolne od tłuszczu i z pozostałości innych środków. W celu uzyskania 
  bezawaryjnej przyczepność okno wyczyścić Sanego Glasscleaner. Ważne jest, aby upewnić się, że szyba nie jest wilgotna.
                                       Po spełnieniu tych wymogów nakładamy produkt. Temperatury obiektu co najmniej 5 ° C. 
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

 
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD
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partner handlowy

Ś R O D K I  M Y J Ą C O  C Z Y S Z C Z Ą C E  D O
P R Z E M Y S Ł U  S P O Ż Y W C Z E G O

PrzewoDnik Po ProDuktaCh Do usuwania  
i zaBezPieCzania PrzeD graffiti



 

 
 

Sanefix Shadow Acid 

Zastosowanie: Kwaśny środek do usuwania „cienia” po graffiti z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Produkt jest używany na 
  powierzchniach jak :granit, beton, wapień, cegła szkło, granit,   beton, wapień, glazurowaną cegłę, kafelki, polerowany marmur, 
  drewno, organiczne farby na fasadach, ściany z betonu i cegły, kamienia naturalnego, płytek ceramicznych, szkło itp.
UWAGA:        Nie należy używać do usuwania cieni graffiti na aluminium i innych metali miękkich.    
Zużycie:   ok 0,15 – 0,5 l/m²
Sposób użycia: Nanieść środek za pomocą pędzla, gąbki. Na większych powierzchniach najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu rozpylacza 
  niskociśnieniowego lub przy pomocy szczotki. Pozostawić na 1-30 minut i spłukać wodą pod ciśnieniem 70-150 atmosfer
  o temp. 40-80 stopni (w zależności od stopnia wrażliwości powierzchni). Jeśli stosujemy środek na chłonnych podłożach należy 
  na najpierw zwilżyć powierzchnię wodą, przed nałożeniem Sanefix Shadow Acid. Na starym graffiti, czynność należy powtórzyć
 Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

  
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD
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Sanefix Shadow Remover Extreme 
Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

Zastosowanie: Pasta do usuwania extremalnego ,,cienia’’ po graffiti z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak: granit, 
  wapień, glazurowana cegła, kafelki laminat, polerowany marmur, drewno, farby na fasadach, ściany z: betonu, cegły, kamienia 
  naturalnego, płytek ceramicznych, szkła, itp. 
UWAGA:  Nie należy używać do usuwania „cienia” po graffiti na aluminium, cynku, powierzchniach ocynkowanych  i innych metalach miękkich.
Test:  Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni.
Zużycie:   ok 0,5 – 1,0 kg /m²
Sposób użycia: Nanieść środek za pomocą  szczotki lub szpachli. Pozostawić na 0,5-12 godzin. Przykryć folią. 
  Spłukać gorącą pod ciśnieniem 70 -150 bar wodą.
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanefix Shadow 

Zastosowanie: Alkaliczny środek do usuwania „cienia” po graffity z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Może być stosowany 
  między innymi na granit, beton, wapień, glazurowaną cegłę, kafelki, polerowany marmur, drewno, organiczne farby na fasadach 
  i ścianach. Produkt można stosować na pociągach, autobusach i samochodach.
UWAGA:  Nie należy używać do usuwania „cienia” po graffity na aluminium i innych metalach miękkich. 
Zużycie:   ok. 0,15 – 0,5 l/m²
Sposób użycia: Nanieść środek za pomocą pędzla, szczotki lub gąbki. Pozostawić na 1-30 minut i spłukać wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. 
  o temp. 40-80 stopni (w zależności od stopnia wrażliwości powierzchni). Jeśli stosujemy środek na chłonnych podłożach należy 
  najpierw zwilżyć powierzchnię wodą. Na większych powierzchniach najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu rozpylacza
  niskociśnieniowego lub przy pomocy szczotki. Na starym graffiti czynność należy powtórzyć. Jeśli powierzchnię chcemy pokryć 
  środkiem chroniącym przed graffiti, należy ją najpierw zneutralizować przy pomocy alkalicznego środka czyszczącego 
  np. SOLVYNOL GREEN.
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

  
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD
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Sanefix 21 

Zastosowanie: Do usuwania graffiti z wagonów kolejowych i tramwajowych, autobusów, z fasad, ścian, powierzchni betonowych, ceglanych, 
  cementowych, kamiennych, aluminiowych, szklanych, itp. Może być używany na wszelkie powierzchnie wykonane z trwałych 
  materiałów i o trwałych kolorach.
Dane techniczne: Bezwonny.
Test:   Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni
Sposób użycia: Nanieść za pomocą pędzla, gąbki, ściereczki lub wałka. Pozostawić na 5-30 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych 
  powierzchnie najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką. Spłukać gorącą wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych 
  zabrudzeń czynności powtórzyć.  
 Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

  
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD
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Sanefix Red Gel 

Zastosowanie: Do usuwania graffiti z wagonów kolejowych i tramwajowych, autobusów, z fasad, ścian, powierzchni betonowych, ceglanych, 
  cementowych, kamiennych, aluminiowych, szklanych, itp. Może być używany na wszelkie powierzchnie wykonane z trwałych 
  materiałów i o trwałych kolorach.
Dane techniczne: Bezwonny, w postaci żelu, nie spływa z powierzchni.
Test:   Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni
Sposób użycia: Nanieść za pomocą pędzla, gąbki, ściereczki lub wałka. Pozostawić na 5-60 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych
  powierzchnie najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką. Spłukać gorącą wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych 
  zabrudzeń czynności powtórzyć. 
 Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

  
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD
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Sanefix Red

Zastosowanie: Do usuwania graffiti z wagonów kolejowych i tramwajowych, autobusów, z fasad, ścian, powierzchni betonowych, ceglanych, 
  cementowych, kamiennych, aluminiowych, szklanych, itp. Może być używany na wszelkie powierzchnie wykonane z trwałych 
  materiałów i o trwałych kolorach.
Dane techniczne: Bezwonny płyn
Sposób użycia: Nanieść za pomocą pędzla, gąbki, ściereczki lub wałka. Pozostawić na 5-60 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych 
  powierzchnie najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką. Spłukać gorącą wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych 
  zabrudzeń czynności powtórzyć.  
 Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

  
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD
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Serwetki Graffity Remover 

Zastosowanie: Produkt do usuwania graffity na twardych powierzchniach takich jak: laminaty, szkło, metal, płytki, plastik, poliwęglan (np. z ekranów 
  dźwiękochłonnych, witryn ogłoszeniowych, tablic). Usuwa także srebrny i złoty kolor po pisakach, markerach i spray’u. 
Test:  Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni.
Sposób użycia: Czyszczone miejsce zwilżyć serwetką. Pozostawić na 1-5 minut, a następnie przetrzeć tą samą serwetką .
  Następnie obficie spryskać powierzchnię produktem Glasscleaner i wytrzeć szmatką do sucha.
Uwaga:  Przy pracy na poliwęglanie lub plastiku kontrolujemy czas nakładania środka poprzez wycieranie powierzchni kolistymi ruchami.
  Natychmiast po usunięciu grafity należy użyć środka Glasscleaner w spryskiwaczu celem zneutralizowania powierzchni.
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

  
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD
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Sanefix Remover Yellow

Zastosowanie: Służy do usuwania farby, tuszu, malowanie natryskowe i więcej. Może być używany na wszystkich twardych i miękkich 
  powierzchniach, koloru, szybko, laminat, znaki drogowe, tablice informacyjne, szkło, płytki, metale, wyroby włókiennicze.            
Dane techniczne: Bezwonny płyn
Sposób użycia: Nanieść za pomocą gąbki, pędzla. Pozostawić na 30 sek - 30 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych powierzchnie 
  najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką Spróbować produkt w niewidocznym miejscu. Spłukać czystą wodą pod 
  ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć. 
  Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

  
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

7,0
pH



 
 

 

Sanefix Tectyl M 

Zastosowanie: Sanefix Tectyl M służy do usuwania graffity z tectylu i bitumu na pociągach, pojazdach, fasad,  itp może być używany na metalu, 
  betonie, cegle, granicie, wapiennych płytkach, drewnie itp.
Test:  Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni.
Dane techniczne: bezwonny.
Sposób użycia: Nanieść preparat urządzeniem niskociśnieniowym, pędzlem lub szczotką na powierzchnię zanieczyszczoną. Pozostawić na kilka
  minut, np 1-10 w zależności od intensywności zanieczyszczenia. Spłukać rozpuszczony tektyl ciepłą wodą przy użyciu urządzenia
  gorąco wodnego wysokociśnieniowego ciśnieniowego. W razie konieczności czynność powtórzyć. 
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.

  
 

  
 

 

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD
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Sanego Remover Kilroy 

Zastosowanie: Do usuwania graffiti, farb, usuwania „cienia” po grafity z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Może być 
  stosowany na powierzchniach z granitu, betonu, cegieł, płytek, marmuru, drewna obróbczego i farb organicznych zarówno wewnątrz 
  i na zewnątrz. 
UWAGA:        Nie należy używać na aluminium i innych metali miękkich.  
Zużycie:   ok 0,15 – 0,3 l/m²
Sposób użycia: Nanieść środek za pomocą pędzla lub gąbki. Na większych powierzchniach najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu rozpylacza 
  niskociśnieniowego lub przy pomocy szczotki. Pozostawić na 3-15 minut i spłukać wodą pod ciśnieniem 70-150 atmosfer 
  o temp. 40-80 stopni (w zależności od stopnia wrażliwości powierzchni). Na starym graffiti czynność należy powtórzyć.
 Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanefix Shadow Acid 

Zastosowanie: Kwaśny środek do usuwania „cienia” po graffiti z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Produkt jest używany na 
  powierzchniach jak :granit, beton, wapień, cegła szkło, granit,   beton, wapień, glazurowaną cegłę, kafelki, polerowany marmur, 
  drewno, organiczne farby na fasadach, ściany z betonu i cegły, kamienia naturalnego, płytek ceramicznych, szkło itp.
UWAGA:        Nie należy używać do usuwania cieni graffiti na aluminium i innych metali miękkich.    
Zużycie:   ok 0,15 – 0,5 l/m²
Sposób użycia: Nanieść środek za pomocą pędzla, gąbki. Na większych powierzchniach najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu rozpylacza 
  niskociśnieniowego lub przy pomocy szczotki. Pozostawić na 1-30 minut i spłukać wodą pod ciśnieniem 70-150 atmosfer
  o temp. 40-80 stopni (w zależności od stopnia wrażliwości powierzchni). Jeśli stosujemy środek na chłonnych podłożach należy 
  na najpierw zwilżyć powierzchnię wodą, przed nałożeniem Sanefix Shadow Acid. Na starym graffiti, czynność należy powtórzyć
 Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanefix Shadow Remover Extreme 
Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

Zastosowanie: Pasta do usuwania extremalnego ,,cienia’’ po graffiti z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak: granit, 
  wapień, glazurowana cegła, kafelki laminat, polerowany marmur, drewno, farby na fasadach, ściany z: betonu, cegły, kamienia 
  naturalnego, płytek ceramicznych, szkła, itp. 
UWAGA:  Nie należy używać do usuwania „cienia” po graffiti na aluminium, cynku, powierzchniach ocynkowanych  i innych metalach miękkich.
Test:  Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni.
Zużycie:   ok 0,5 – 1,0 kg /m²
Sposób użycia: Nanieść środek za pomocą  szczotki lub szpachli. Pozostawić na 0,5-12 godzin. Przykryć folią. 
  Spłukać gorącą pod ciśnieniem 70 -150 bar wodą.
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanefix Shadow 

Zastosowanie: Alkaliczny środek do usuwania „cienia” po graffity z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Może być stosowany 
  między innymi na granit, beton, wapień, glazurowaną cegłę, kafelki, polerowany marmur, drewno, organiczne farby na fasadach 
  i ścianach. Produkt można stosować na pociągach, autobusach i samochodach.
UWAGA:  Nie należy używać do usuwania „cienia” po graffity na aluminium i innych metalach miękkich. 
Zużycie:   ok. 0,15 – 0,5 l/m²
Sposób użycia: Nanieść środek za pomocą pędzla, szczotki lub gąbki. Pozostawić na 1-30 minut i spłukać wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. 
  o temp. 40-80 stopni (w zależności od stopnia wrażliwości powierzchni). Jeśli stosujemy środek na chłonnych podłożach należy 
  najpierw zwilżyć powierzchnię wodą. Na większych powierzchniach najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu rozpylacza
  niskociśnieniowego lub przy pomocy szczotki. Na starym graffiti czynność należy powtórzyć. Jeśli powierzchnię chcemy pokryć 
  środkiem chroniącym przed graffiti, należy ją najpierw zneutralizować przy pomocy alkalicznego środka czyszczącego 
  np. SOLVYNOL GREEN.
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanefix 21 

Zastosowanie: Do usuwania graffiti z wagonów kolejowych i tramwajowych, autobusów, z fasad, ścian, powierzchni betonowych, ceglanych, 
  cementowych, kamiennych, aluminiowych, szklanych, itp. Może być używany na wszelkie powierzchnie wykonane z trwałych 
  materiałów i o trwałych kolorach.
Dane techniczne: Bezwonny.
Test:   Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni
Sposób użycia: Nanieść za pomocą pędzla, gąbki, ściereczki lub wałka. Pozostawić na 5-30 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych 
  powierzchnie najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką. Spłukać gorącą wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych 
  zabrudzeń czynności powtórzyć.  
 Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanefix Red Gel 

Zastosowanie: Do usuwania graffiti z wagonów kolejowych i tramwajowych, autobusów, z fasad, ścian, powierzchni betonowych, ceglanych, 
  cementowych, kamiennych, aluminiowych, szklanych, itp. Może być używany na wszelkie powierzchnie wykonane z trwałych 
  materiałów i o trwałych kolorach.
Dane techniczne: Bezwonny, w postaci żelu, nie spływa z powierzchni.
Test:   Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni
Sposób użycia: Nanieść za pomocą pędzla, gąbki, ściereczki lub wałka. Pozostawić na 5-60 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych
  powierzchnie najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką. Spłukać gorącą wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych 
  zabrudzeń czynności powtórzyć. 
 Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanefix Red

Zastosowanie: Do usuwania graffiti z wagonów kolejowych i tramwajowych, autobusów, z fasad, ścian, powierzchni betonowych, ceglanych, 
  cementowych, kamiennych, aluminiowych, szklanych, itp. Może być używany na wszelkie powierzchnie wykonane z trwałych 
  materiałów i o trwałych kolorach.
Dane techniczne: Bezwonny płyn
Sposób użycia: Nanieść za pomocą pędzla, gąbki, ściereczki lub wałka. Pozostawić na 5-60 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych 
  powierzchnie najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką. Spłukać gorącą wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych 
  zabrudzeń czynności powtórzyć.  
 Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Serwetki Graffity Remover 

Zastosowanie: Produkt do usuwania graffity na twardych powierzchniach takich jak: laminaty, szkło, metal, płytki, plastik, poliwęglan (np. z ekranów 
  dźwiękochłonnych, witryn ogłoszeniowych, tablic). Usuwa także srebrny i złoty kolor po pisakach, markerach i spray’u. 
Test:  Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni.
Sposób użycia: Czyszczone miejsce zwilżyć serwetką. Pozostawić na 1-5 minut, a następnie przetrzeć tą samą serwetką .
  Następnie obficie spryskać powierzchnię produktem Glasscleaner i wytrzeć szmatką do sucha.
Uwaga:  Przy pracy na poliwęglanie lub plastiku kontrolujemy czas nakładania środka poprzez wycieranie powierzchni kolistymi ruchami.
  Natychmiast po usunięciu grafity należy użyć środka Glasscleaner w spryskiwaczu celem zneutralizowania powierzchni.
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanefix Remover Yellow

Zastosowanie: Służy do usuwania farby, tuszu, malowanie natryskowe i więcej. Może być używany na wszystkich twardych i miękkich 
  powierzchniach, koloru, szybko, laminat, znaki drogowe, tablice informacyjne, szkło, płytki, metale, wyroby włókiennicze.            
Dane techniczne: Bezwonny płyn
Sposób użycia: Nanieść za pomocą gąbki, pędzla. Pozostawić na 30 sek - 30 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych powierzchnie 
  najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką Spróbować produkt w niewidocznym miejscu. Spłukać czystą wodą pod 
  ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć. 
  Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanefix Tectyl M 

Zastosowanie: Sanefix Tectyl M służy do usuwania graffity z tectylu i bitumu na pociągach, pojazdach, fasad,  itp może być używany na metalu, 
  betonie, cegle, granicie, wapiennych płytkach, drewnie itp.
Test:  Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni.
Dane techniczne: bezwonny.
Sposób użycia: Nanieść preparat urządzeniem niskociśnieniowym, pędzlem lub szczotką na powierzchnię zanieczyszczoną. Pozostawić na kilka
  minut, np 1-10 w zależności od intensywności zanieczyszczenia. Spłukać rozpuszczony tektyl ciepłą wodą przy użyciu urządzenia
  gorąco wodnego wysokociśnieniowego ciśnieniowego. W razie konieczności czynność powtórzyć. 
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanego Remover Kilroy 

Zastosowanie: Do usuwania graffiti, farb, usuwania „cienia” po grafity z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Może być 
  stosowany na powierzchniach z granitu, betonu, cegieł, płytek, marmuru, drewna obróbczego i farb organicznych zarówno wewnątrz 
  i na zewnątrz. 
UWAGA:        Nie należy używać na aluminium i innych metali miękkich.  
Zużycie:   ok 0,15 – 0,3 l/m²
Sposób użycia: Nanieść środek za pomocą pędzla lub gąbki. Na większych powierzchniach najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu rozpylacza 
  niskociśnieniowego lub przy pomocy szczotki. Pozostawić na 3-15 minut i spłukać wodą pod ciśnieniem 70-150 atmosfer 
  o temp. 40-80 stopni (w zależności od stopnia wrażliwości powierzchni). Na starym graffiti czynność należy powtórzyć.
 Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Ś R O D K I  M Y J Ą C O  C Z Y S Z C Z Ą C E  D O
P R Z E M Y S Ł U  S P O Ż Y W C Z E G O

Beton, Cegła, Drewno, tynk, kamień naturalny, Płytki, 
granit marmur, kamień waPienny, asfalt 
Sanefix Red – Sanefix Tectyl M – Sanefix Shadow – Sanefix Shadow Acid – Sanefix Kilroy 
– Sanefix Shadow Remover Extreme – Sanefix Red – Sanefix Red Gel – Solvynol Green 

Plastik, akryl, szkło, Płyty fasaDowe, laminat, PoDłogi 
winylowe, lakier BezBarwny 
Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Sanefix Remover Yellow – Sanefix Tectyl M –     
Solvynol Green

2k lakier, metal, aluminium, taBliCe/szylDy  
(z zaBezPieCzeniem antygraffiti) 
Zanitol Train – Sanefix Tectyl M – Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Sanefix Remover 
Yellow – Sanefix Red – Sanefix Red Gel – Sanefix 21 – Solvynol Green

guma, 1k lakier
Sanefix Remover Yellow – Sanefix Tectyl M – Solvynol Green

Drewno malowane
Sanefix Tectyl M – Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Solvynol Green  

taBliCe / szylDy
Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Sanefix Remover Yellow – Solvynol Green

tekstylia
Sanefix Remover Yellow – Solvynol Green

malowane fasaDy
Sanefix Remover Yellow – Sanefix Tectyl M – Sanefix Shadow – Solvynol Green

oChrona  PrzeD graffiti / niePożąDanymi malowiDłami  
PowierzChni ChłonnyCh
Sanefix Shield – Solvynol Green

trwała oChrona Przez graffiti PowierzChni głaDkiCh 
SanegoTransit Guard Exterior – Sanego Transit Guard Interior















Wyłączny importer i dystrybutor produktów marki SANEGO

tel. +48 668 999 520
ul. Kubusia Puchatka 9, 05-806 Komorów

www.saneclean.com.pl, e-mail: biuro@saneclean.com.pl

 
 

 

Solvynol Green

Zastosowanie: usuwa zabrudzenia olejowe i tłuszczowe, sadzę oraz brud uliczny, uwalnia wiązania statyczne. Może być używany z zimną, ciepłą, 
  twardą lub słoną wodą. Nie niszczy tworzywa sztucznego. Może być stosowany do myjek wysokociśnieniowych, szorowarek, 
  oraz do mycia ręcznego. Działa szybko i efektywnie, nawet na wilgotnych powierzchniach. Wysoko skoncentrowany i oszczędny, 
  skuteczny nawet w niskiej koncentracji. Uwalnia i neutralizuje zanieczyszczenia takie jak oleje. Łatwy do spłukiwania. 
  Pozostawia połysk na czyszczonej powierzchni. Mycie zabrudzonych podłóg,  powierzchni hal sportowych, siłowni itp.
  - 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 
  - bardzo dobry efekt uzyskuje sie również przy czyszczeniu fasad i powierzchni przed malowaniem
Sposób użycia: nanieść roztwór roboczy na czyszczoną powierzchnię na okres 10 minut (nie dopuszczać do wyschnięcia). Spłukać dużą
  ilością wody. W razie konieczności czynność powtórzyć. Najlepszy rezultat czyszczenia uzyskuje się stosując roztwór roboczy 
  o temperaturze ok. 70ºC.
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Zanitol Train

Zastosowanie: Usuwa zabrudzenia, olejowe i tłuszczowe. Może być używany z zimną, ciepłą, twardą wodą. Nie niszczy tworzywa sztucznego. 
  Działa szybko i efektywnie, nawet na wilgotnych powierzchniach Uwalnia i neutralizuje zanieczyszczenia takie jak oleje, brud 
  komunikacyjny. Łatwy do spłukiwania. Doskonały do mycia pociągów, wagonów, tramwajów. Czyszczenia dachów wagonów 
  osobowych i towarowych, dachów tramwajów. Rozjaśnia aluminium i stali nierdzewną.
Dane techniczne: Ciecz bezbarwna o słabym  zapachu.
Sposób użycia: Nanieść roztwór roboczy na czyszczoną powierzchnię na okres 5- 20 min (nie dopuszczać do wyschnięcia). Spłukać dużą 
  ilością wody.
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanego Transit Guard Exterior Coating

Zastosowanie: trwała  ochrona przed graffiti  do twardych powierzchni metalowych. Zastosowanie głównie do ochrony lakieru na pociągach, 
  biletomatach i bankomatach, tablicach informacyjnych, elementach dekoracyjnych.
Wydajność: 1 butelka  500ml wystarcza na 60-70 m2

Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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Sanego Transit Guard Glass Coating

Zastosowanie: produkt tworzy powłokę ochronna na  czołowej szybie  pociągu, tramwaju i autobusu. Chroni przed graffiti, Owadami, olejem, 
  brudem i pyłem hamulcowym. Produkt posiada doskonałą odporność chemiczną i łatwą aplikację. Wysoka odporność na pogodę, 
  zmniejsza koszty czyszczenia i zużycie płynu do spryskiwaczy. Odporny na chemikalia i mycie.
Sposób użycia: Nanieść za pomocą gąbki, walka. Okno musi być czyste i wolne od tłuszczu i z pozostałości innych środków. W celu uzyskania 
  bezawaryjnej przyczepność okno wyczyścić Sanego Glasscleaner. Ważne jest, aby upewnić się, że szyba nie jest wilgotna.
                                       Po spełnieniu tych wymogów nakładamy produkt. Temperatury obiektu co najmniej 5 ° C. 
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia.
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