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CleanWay 153 
Wodnorozcie�czalny �rodek myj�cy 

 
 
OPIS PRODUKTU: 
 
 
CleanWay 153 jest alkalicznym �rodkiem myj�cym o du�ej mocy, stosowanym w 
przemy�le do usuwania emulsji mineralnych, półsyntetycznych i syntetycznych, 
olejów nieemulguj�cych, �rodków do obróbki plastycznej, olejów hartowniczych i 
zanieczyszcze� ze stali, �eliwa, stopów aluminium, miedzi i jej stopów oraz metali po 
obróbce galwanicznej. Ł�czy w sobie bardzo dobre własno�ci myj�ce i ochron� 
antykorozyjn� wymytych detali. 
 
CleanWay 153 zalecany jest do stosowania w myjkach zanurzeniowych, 
ultrad�wi�kowych oraz natryskowych tunelowych i jednokomorowych do mycia detali 
�elaznych i nie�elaznych.  
 
CleanWay 153 posiada dobre własno�ci myj�ce w niskich temperaturach pracy. 
 

ZASTOSOWANIE: 
CleanWay 153 jest alkalicznym �rodkiem czyszcz�cym o wysokiej wydajno�ci 
zaprojektowanym do czyszczenia cz��ci zabrudzonych płynami obróbkowymi, 
�rodkami do tłoczenia i olejami. CleanWay 153 nadaje si� do aluminium, stali, 
mosi�dzu oraz materiałów po obróbce galwanicznej i mo�e by� u�ywany w 
wysokoci�nieniowych myjkach natryskowych, k�pielach ultrad�wi�kowych równie 
dobrze jak w zbiornikach zanurzeniowych. 
 

WŁA�CIWO�CI I ZALETY: 
Uniwersalny – jeden produkt do szerokiej gamy materiałów, nie zostawia plam na 
chropowatych, odlanych lub obrobionych powierzchniach aluminium, a tak�e miedzi i 
jej stopach.  
CleanWay 153 chroni �elazo i stal przed rdz� bez potrzeby u�ywania dodatkowych 
inhibitorów korozji.  
 
CleanWay 153 z zało�enia przeznaczony jest do stosowania w wysokoci�nieniowych 
myjkach natryskowych i mo�e by� stosowany w przedziale temperatur od 
temperatury otoczenia do 70o C.  
 
CleanWay 153 jest bardzo nisko pieni�cym si� �rodkiem czyszcz�cym. 
 
Ekonomiczny - Typowe zalecane st��enie dla tego produktu jest niskie rz�du 2%, 
zale�y od stopnia zanieczyszczenia oraz wymaganej ochrony antykorozyjnej. 
W przypadku ultrad�wi�kowych i zanurzeniowych zastosowa�, w niektórych 
aplikacjach wymagane s� st��enia z przedziału od 5% do 10%. 



 
 

SPOSÓB U�YCIA: 
 
CleanWay 153 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 
 
Rodzaj mycia Zalecane st��enie 
Ogólne zastosowanie  2 % 
Zapewnienie dobrej ochrony antykorozyjnej  > 3%  
Mycie ultrad�wi�kowe i zanurzeniowe 5% - 10% 
 
Współczynnik refraktometru wynosi 5,0 
 
 
Fizyczne i chemiczne wła�ciwo�ci  
Wygl�d:   jasny płyn 
Zapach:   łagodny 
G�sto�� ( 20oC)  1.080 
pH (koncentrat):  12,5 
pH (r-r 5%):             12,5 
 
St��enia dla 2 ml roztworu : 
 
St��enie 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 
Odczyt ze 
strzykawki 

0,91 0,86 0,82 0,77 0,72 0,67 0,61 0,56 0,52 0,47 0,42 

 
St��enie  6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10* 10,5* 11* 11,5* 12* 
Odczyt ze 
strzykawki 

0,37 0,32 0,28 0,23 0,17 0,12 0,07 0,02 0,97 0,91 0,86 0,81 0,77 

 
 
          * odczyt z drugiej strzykawki 
 
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. 
 
 
 



 
                           


