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ŚRODEK 

CHEMICZNY 
 

 
 

TERMOSOL 
ULOTKA INFORMACYJNA 

 

Alkaliczny, pianowy płyn do mycia komór wędzarniczych metodą pianową. 
 

Produkt o szybkim i skutecznym działaniu oraz wysokiej penetracji. Tworzy stabilną i bardzo przyczepną pianę. 

 

Zastosowanie: 

 mycie komór wędzarniczych, wózków i kijów wędzarniczych 
 mycie posadzek 
 usuwanie zanieczyszczeń smolistych, tłuszczowych, skrobiowych 
 usuwanie przypalonych pozostałości 
 czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej i ceramicznych 
 
Produkt nie jest  zalecany do kontaktu z powierzchnią wykonaną z aluminium, cynku i stali ocynkowanej. 
 
Właściwości fizykochemiczne 
Wygląd:    klarowna, ciemnobrązowa ciecz 
gęstość w temp. 20°C:   1,38 – 1,45 g/cm3 
pH 1% r-ru    > 12 
 

Sposób użycia: 

 przygotować gorący roztwór roboczy o temperaturze 50-70ºC o stężeniu 2-5% wagowych, rozpuszczając 1,5-3,5 litra 
TERMOSOLU w 100 litrach wody  

 nakładać w postaci piany za pomocą urządzenia pianotwórczego na myte powierzchnie  
 po około 15 minutach pianę dokładnie spłukać wodą 
 przy myciu ręcznym szczotkować powierzchnię, nanosząc TERMOSOL, aż do wytworzenia się piany, po ok.15 minutach 

doczyścić szczotką i spłukać wodą 
 

Bezpieczeństwo: 

Mieszanina żrąca, powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie po połknięciu. Zawiera 
wodorotlenek sodu. Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa               
i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Stosować środki ochrony indywidualnej. Preparat stosować w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku dostania się płynu do oka lub polania skóry, przemywać natychmiast dużą 
ilością wody. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. 

TERMOSOL jest produktem niepalnym. Przechowywać w temperaturach powyżej 5°C, bez dostępu osób nieupoważnionych. Nie 
mieszać z innymi substancjami lub mieszaninami, w szczególności o odczynie kwaśnym. Opróżnione opakowania po 
TERMOSOLU, należy przepłukać wodą i nie zdejmując etykiet zwrócić producentowi. 
 

Pozostałe informacje dotyczące klasyfikacji, oznaczania oraz bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie 

charakterystyki preparatu. 

 
 
 

MYJĄCY ALKALICZNY PIENIĄCY 


