
 

P3-clint® KF  
 

Płynny, alkaliczny środek myjący do ręcznego lub 
automatycznego mycia pojazdów oraz powierzchni. 

 
Zalety • Szczególnie dobrze usuwa sadzę, olej i kurz 

• Uniwersalne zastosowanie do automatycznego i ręcznego 
mycia powierzchni oraz pojazdów 

• Lekko pieniący 

 
Właściwości 

 

 Wygląd: żółta ciecz 
Rozpuszczalność: przy 20º C rozpuszczalny w wodzie w 
 każdej proporcji 
Gęstość: 1,10 – 1,14 g/cm3 (20º C) 
Stabilność przechowywania: -5 do +50º C 
Punkt zapłonu: nie dotyczy 
pH: 10,8 – 11,6 (1%, 20º C) 
 

Tolerancja 
materiałowa 

W warunkach stosowania opisanych poniżej P3-clint KF nadaje się 
do stali, stali nierdzewnej miedzi, lakierowanych powierzchni 
epoksydowych. 
Ubytki powierzchni aluminiowych, galwanizowanych i ocynowanych 
nie przekraczają akceptowalnych granic. Podczas mycia tych 
materiałów należy ściśle stosować się do zalecanego czasu 
kontaktu. Powierzchnie należy dokładnie spłukiwać wodą. P3-clint 
KF nie reaguje z tworzywami sztucznymi takimi jak PE, PP i twardy 
PVC. 

 
Użycie 

 
Mycie zewnętrzne pojazdów 
Niezależnie od warunków pogodowych produkt nanoszony jest w 
automatycznym procesie mycia (1-3%) lub ręczne (2-4%, pozostaw 
na 2 minuty, następnie wyszoruj powierzchnię i spłucz wodą). 
Mycie silników 
Zastosuj spryskiwanie (2-4%), pozostaw produkt na powierzchni na 
10 minut, następnie spłucz wodą. 
 



Mycie podłóg warsztatów i garaży 
Nanieś ręcznie lub przy pomocy maszyny do mycia podłóg (2-4%), 
pozostaw na 10 minut, następnie spłucz  wodą. 
 
Mycie ogólne powierzchni (ręczne lub przy pomocy urządzenia 
pianotwórczego) 
 1-2% roztwór P3-clint KF nanieść na powierzchnię. Spłucz wodą. 

Kontrola 
• Miareczkowanie 
 

 
 
 
Próbka: 50 ml roztworu roboczego 
Roztwór miareczkowania: 0,5 n chlorowodoru (HCl) 
Wskaźnik: Fenoloftaleina 
Współczynnik miareczkowania: 1,6 
Objętość zużyta w ml x 1,6 = %(wagowe) P3-clint KF  

 
Bezpieczeństwo 

Substancja drażniąca Xi 
R36/38: Działa drażniąco na oczy i skórę 
 
S 26: W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast 
dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską 
S28 -   Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością 
wody 
S37:   Nosić odpowiednie rękawice ochronne 
S39:   Założyć ochronę oczu / twarzy 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje w niniejszej ulotce odnoszą się do naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Nie jesteśmy prawnie 
odpowiedzialni za właściwości produktu w specyficznych warunkach. Co więcej, mając na względzie liczne parametry 
mogące mieć wpływ na działanie naszych produktów, ulotka ta nie zwalnia użytkowników od obowiązku sprawdzenia 
przydatności produktów i zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Należy przy tym uniknąć pogwałcenia 
praw patentowych. 
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