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CleanWay 122 
Wodnorozcie�czalny �rodek myj�cy 

 
 
OPIS PRODUKTU: 
 

 
CleanWay 122 jest alkalicznym �rodkiem myj�cym o du�ej mocy stosowany w 
przemy�le do usuwania ci��kich pozostało�ci po smarach, emulsji mineralnych, 
półsyntetycznych i syntetycznych, olejów nie-emulguj�cych, �rodków do obróbki 
plastycznej, olejów hartowniczych i zanieczyszcze� ze stali, stopów aluminium. 

 
CleanWay 122 zalecany jest do stosowania w wysokoci�nieniowych tunelowych 
myjkach natryskowych jak i ci�nieniowych myjkach rotacyjnych do mycia detali 
�elaznych i nie�elaznych. Zalecany zakres st��e� wynosi od 2 % do 4%. 
 
CleanWay 122 ł�czy w sobie dobre własno�ci myj�ce i bardzo wysok� odporno�� na 
pienienie. 
 
CleanWay 122 mo�e pracowa� w myjkach o temperaturze otoczenia i jest 
natychmiast i całkowicie rozpuszczalny w zimnej wodzie. Podwy�szona wzmacnia 
dodatkowo jego wła�ciwo�ci myj�ce. Zalecana temperatura to max 60 oC. 
 
CleanWay 122 zapewnia ochron� antykorozyjn� detali po procesie mycia.  

 

ZASTOSOWANIE: 
 

CleanWay 122 jest rekomendowany do: 
− myjek natryskowych wysokoci�nieniowych tunelowych  
− wysokoci�nieniowych myjek rotacyjnych 
− usuwania olejów hartowaniu. 
− mycia detali po obróbce mechanicznej; 
− mycia cz��ci po obróbce cieplnej; 
− usuwania pozostało�ci po �rodkach do tłoczenia/ci�gnienia po 

operacjach obróbki plastycznej; 
− procesów mycia po których detal wymaga ochrony antykorozyjnej 

  

WŁA�CIWO�CI I ZALETY: 
 
− dobre własno�ci myj�ce, pomaga utrzyma� myte cz��ci w czysto�ci zapobiegaj�c 

ponownemu osadzaniu si� zanieczyszcze� na umytych detalach; 
− uniwersalny – mo�e by� u�ywany w myjkach niskoci�nieniowych i wysokoci�nieniowych, 

zarówno w wodzie twardej i mi�kkiej; 
− znajduje zastosowanie w zakresie temperatur 25-60oC; 
− bardzo dobre własno�ci antypienne; 
− ekonomiczny w u�yciu; 
− biodegradowalny. 

 



 

 

 

 

SPOSÓB U�YCIA: 
 
CleanWay 122 mo�e by� mieszany z wi�kszo�ci� rodzajów wody. Wła�ciwe st��enie 
zale�e� b�dzie od metody aplikacji, temperatury, czasu u�ytkowania, intensywno�ci procesu 
mycia i rodzaju zanieczyszcze�.  
 

Zalecane st��enia pocz�tkowe 
 
Zakres mycia od 2 % do 4 % 
 
 
 
STE�ENIA DLA 2,5 ml roztworu: 
 
 

St��enie 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

Odczyt ze 
strzykawki 0,9 0,86 0,81 0,76 0,72 0,67 0,62 0,57 0,53 0,48 0,43 0,38 0,34 

 
 
WSPÓŁCZYNNIK REFRAKTOMETRU WYNOSI: 4,5 
 
 
PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE: 
 
WYGL�D                �ółty płyn 
CI��AR WŁA�CIWY    1,09 kg/dm3 w 15°C 
pH                 9,8 
CAŁKOWITA LICZBA ZASADOWA  73,6 mg KOH/g 
STABILNO�	 W 40C, 24 h   przejrzysty, stabilny 
STABILNO�	 W 650C, 24 h   przejrzysty, stabilny 
PIENIENIE MIESZANINA 5%          niskie,piana ga�nie całkowicie 
WYGL�D MIESZANINA 5%   przejrzysty 
 
PRZEWÓZ I MAGAZYNOWANIE: 
 
Chroni
 przed mrozem. Przechowywa
 w temperaturze od 5 do 35°C. 
 
OPAKOWANIE: 
 
20, 208 litrów 
 
KARTA BEZPIECZE�STWA PRODUKTU: 
 
Wszystkie informacje dotycz�ce Zdrowia, Bezpiecze�stwa i �rodowiska oraz inne 
specyficzne informacje powinny by
 zaczerpni�te z Karty Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.                           


