SINTAN PŁYN DO ODTŁUSZCZANIA
Sintan® jest skutecznym i bezkonkurencyjnym środkiem odtłuszczającym, znanym i stosowanym
od ponad 20 lat na całym świecie. Preparat Sintan® znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie
używane są produkty naftowe i tłuszcze spożywcze.

SKŁAD SINTANU® GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO DLA UŻYTKOWNIKA, ŚRODOWISKA NATURALNEGO I CZYSZCZONYCH POWIERZCHNI.
Preparat Sintan® profesjonalnie usuwa zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi i tłuszczami spożywczymi z każdej powierzchni utwardzonej – betonu,
kostki brukowej, kamienia naturalnego, asfaltu, metalu, szkła, wykładzin podłogowych, tworzyw sztucznych, wszystkich tkanin i drewna.
Dostępne opakowania:

Spryskiwacze 1l, 2l, 7,5l

Kanistry 5l,10l, 20l, 30l

Beczka 200l

Zastosowanie:
przemysł ciężki
hale produkcyjne i magazyny
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w miejscach za- i wyładowczych związanych z transportem
w budynkach i obiektach przemysłu energetycznego
w budowlach i instalacjach gospodarki wodno – ściekowej
przez administratorów obiektów
przemysł spożywczy
sektor paliwowy
warsztaty samochodowe
lotniska, porty, stocznie, nabrzeża
ratownictwo chemiczno-ekologiczne
drogownictwo
wojsko
miejsca użytku publicznego – centra handlowe
przedsiębiorstwa komunalne
gospodarstwa domowe
Zalety:
Czym Sintan® różni się od innych oferowanych preparatów?
jest gotowy do natychmiastowego użycia
nie zawiera organicznych rozpuszczalników ani żadnych substancji żrących, toksycznych i niebezpiecznych
nie posiada środków zapachowych
jest niepalny
ma neutralny odczyn pH
nie zawiera dodatków mogących zmienić stan środowiska – np. związków azotu i fosforu
podczas procesu mycia Sintanem® nie powstają żadne substancje toksyczne i niebezpieczne, co oznacza, że można go stosować w zamkniętych
pomieszczeniach
Sintan® dokładnie penetruje podłoże i usuwa skażenia olejowe z głębszych warstw powierzchni porowatej
w krótkim czasie ulega biodegradacji
Sintan® nie tworzy emulsji stabilnych z olejami i substancjami ropopochodnymi
Sintan® posiada pozytywną opinię służb ochrony środowiska, straży pożarnej, Ministerstwa Transportu, armii oraz całą masę referencji światowych
koncernów paliwowych obecnych w Polsce koncernów przemysłowych, energetycznych, samochodowych, firm transportu drogowego, kolejowego,
morskiego, portów i stoczni
Zalety preparatu Sintan® zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi:
Sprawozdanie z badań Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii nr CH 1/60/2004, nr CH 1/146/2006.
Sprawozdanie z Badań Dermatologicznych nr B 20845/4600/09.
Opinia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 1652/BM/96.
Posiadane atesty:
Atest PZH/HT-0222/96 o nietoksyczności wyrobu.
Atest PZH/HŻ-752/92 o dopuszczeniu do obrotu.
Atest PZH/HŻ-1741/92 o możliwości stosowania w przemyśle spożywczym.
NATO Stock Number – 7930-43-0006997.
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