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KARTA TECHNICZNA 
SUPER  MOTOR 

 
preparat do mycia 

 
 

1. Zastosowanie: 
 
Preparat do mycia cystern, usuwania olejów, smarów i innych zanieczyszczeń  z powierzchni metalowych (silniki 
spalinowe, przewody, posadzki warsztatowe itp.). SUPER MOTOR jest wodnym roztworem biodegradowalnych 
środków powierzchniowo-czynnych pozwalających na przeprowadzenie w formę emulsji wodnej olejów, smarów i 
innych produktów petrochemicznych eliminując tym samym ryzyko eksplozji. Może być stosowany do 
czyszczenia powierzchni urządzeń, maszyn, silników, zbiorników i innych przedmiotów malowanych i 
niemalowanych. Nie działa niszcząco na powierzchnie metalowe, tworzywa sztuczne, uszczelki, lakiery, szyby. 
Jest nietoksyczny, łatwy i bezpieczny w stosowaniu oraz bardzo wydajny.  Ze względu na swoją małą uciążliwość 
zarówno w aspekcie technologii mycia, jak i ochrony środowiska może być stosowany w stoczniach i na statkach 
do czyszczenia silników, pokładów i maszynowni, w zakładach taboru kolejowego i samochodowego jak również 
do indywidualnego czyszczenia zatłuszczonych powierzchni. Zawiera inhibitor korozji.  Preparat jest alternatywą 
dla wysokoefektywnych powszechnie stosowanych płynów myjących, opartych o rozpuszczalniki organiczne. 
 
2. Sposób użycia: 
 
SUPER MOTOR stosuje się w formie nierozcieńczonej, jaki i rozcieńczonej wodą w zależności od rodzaju i 
stopnia zabrudzenia. W przypadku zaolejonych, lecz nie „zapieczonych” osadów zaleca się użycie 1 cz. preparatu 
na 5 cz. wody. SURER MOTOR używa się zwilżając nim mytą powierzchnię i po upływie ok. 15 min. spłukać 
obficie wodą. Miejsca bardziej zabrudzone wymagają użycia szczotki, szmatki lub pędzla.  
W przypadku silnych zabrudzeń czynność należy powtórzyć. Zaleca się dokładne spłukanie powierzchni wodą.  
Przy myciu dużych powierzchni płynem, należy stosować rękawice gumowe.   
Preparat można nanosić również za pomocą urządzenia do wytwarzania piany (jeśli nie występują „przypieczone” 
osady) wówczas stosujemy rozcieńczenie 1:16. Preparat usuwa również osady nieorganiczne typu „kamień 
wodny”.  
 
 
Ch ro n ić  oc zy  i  s kó rę .  Ch ro n ić  p r zed  d z iećmi .  P r epa ra t  ż r ąc y .   
 
Preparat ulega biodegradacji.             
 
 

 
 
 

 

 
 

 


