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TIR FOAM 
ULOTKA INFORMACYJNA 

Alkaliczny, silnie skoncentrowany pieniący preparat do mycia samochodów 
osobowych, ciężarowych oraz maszyn specjalistycznych stosowanych w rolnictwie.  
 
TIR FOAM jest alkaicznym, pieniącym preparat do mycia silnie zabrudzonych karoserii aut osobowych oraz ciężarowych, 

urządzeń rolniczych, maszyn specjalistycznych, plandek. Jest to produkt zaprojektowany również do użycia w bezdotykowych 

myjniach samoobsługowych poprzez mycie ciśnieniowe pojazdów metodą pianową. Podczas nanoszenia produktu metodą 

pianową, na powierzchni mytego pojazdu powstaje gęsta, stabilna piana. Produkt skutecznie zmiękcza brud, dzięki czemu 

wystarcza samo spłukanie zanieczyszczeń wodą pod wysokim ciśnieniem. Produkt posiada doskonałe właściwości 

antykorozyjne. 

 

Zastosowanie 

• mycie samochodów ciężarowych, osobowych, maszyn rolniczych , plandek 

• mycie pojazdów w myjniach samoobsługowych stosujących mycie ciśnieniowe metodą pianową 

 

Właściwości fizykochemiczne 

Ciecz klarowna, barwy brązowej 

gęstość w temp. 20°C: 1,08 – 1,12 g/cm3 

pH koncentratu:  13±1 

 

Sposób użycia: 

 Aktywna piana podawana przy pomocy lancy pianotwórczej::  1:1-1:5 

 Mycie przy pomocy natrysku niskociśnieniowego: 

 ramy, podwozia 1:3 – 1:10 

 samochody ciężarowe, dostawcze, naczepy 1:10 – 1:30 

 Mycie ręczne: roztwór roboczy: 1% (100 ml / 10 l wody). 

 Spłukać powierzchnie czystą wodą, najlepiej pod wysokim ciśnieniem (120-150 bar). 

 

Nie dopuścić do wyschnięcia piany na powierzchni karoserii. Nie nanosić preparatu na powierzchnie gorące lub mocno 

nasłonecznione. 

 

Bezpieczeństwo: 

Mieszanina żrąca, powoduje poważne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. Produkt zawiera wodorotlenek sodu. Podczas 

przelewania koncentratu stosować odzież roboczą, okulary ochronne i rękawice gumowe chemoodporne. W przypadku dostania 

się płynu do oka lub polania skóry, przemywać natychmiast dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.  

Produkt powinien być magazynowany w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze +5 ÷ 25°C, 

bez dostępu osób nieupoważnionych. Nie mieszać z płynami o odczynie kwaśnym! 

Opróżnione opakowania po TIR FOAM, należy przepłukać wodą i nie zdejmując etykiet zwrócić producentowi. 

 

Pozostałe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie 

charakterystyki produktu. 

MYJĄCY ALKALICZNY PIENIĄCY 


