KATALOG OFERTOWY
ODTŁUSZCZANIE I MYCIE POWIERZCHNI
PASYWACJA POWIERZCHNI I SPOIN
ODKAMIENIACZE
ODRDZEWIACZE
ODPIENIACZE
ZMYWANIE
SPAWANIE

www.chemtex.com.pl

OFERTA
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę na produkty do trawienia, odtłuszczania, mycia
wszelkich powierzchni, preparaty antyadhezyjne do asfaltów, preparaty dla spawalnictwa oraz ofertę
na czyściwa włókninowe.
Specjalizujemy się w produkcji i sprzedaży proekologicznych specjalistycznych chemikaliów
dla obróbki metali, budownictwa, zakładów remontowych. Staramy się zrozumieć aktualne i przewidzieć
przyszłe potrzeby rynku aby wyprzedzić oczekiwania Klientów.
Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, tam dla przykładu
udostępniliśmy część zdjęć konstrukcji i maszyn, które były myte, odtłuszczane oraz czyszczone
dostarczonymi przez nas preparatami i czyściwami.

Aby zamówić wizytę i darmowe próbki prosimy o kontakt:
Sales Representative
Artur Michorczyk,
tel. kom: +48 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk,
tel. kom: +48 502 582 100

Biuro Wrocław:
tel.: 71 750 30 26
fax: 71 750 30 80
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PRZEMYSŁOWE SYSTEMY ODTŁUSZCZEŃ
W miejscu pracy:
Istniejemy w największych zakładach.
Współpracują z nami najlepsi.

W zgodzie ze środowiskiem:
Produkty biodegradowalne.
Produkty bezpieczne.

Profesjonalni do końca:
Możesz liczyć na najlepszą obsługę i produkt.
Pierwszy zakup objęty specjalną gwarancją.

www.chemtex.com.pl
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Najwyższa jakość produktów:
Produkty z najlepszych komponentów.
Produkty przyjazne środowisku.
Produkty skuteczne.

Najlepsza obsługa i szybki serwis:
Program bezterminowej i bezpłatnej gwarancji.
Program darmowych szkoleń i demonstracji produktów.
Program indywidualnej obsługi.

Bezpłatny transport
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Nasze produkty oszczędzają Twoje pieniądze

Ty też możesz zyskać współpracując z nami:
Oszczędzaj kupując produkty wodorozcieńczalne.
Oszczędzaj kupując produkty ekologiczne.
Oszczędzaj kupując u Nas, na pewno nie stracisz.

Gwarantujemy Tobie ciągły rozwój

Pracujemy na najlepszym sprzęcie gwarantując najwyższą jakość

www.chemtex.com.pl
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ECO MAX

WODNY PREPARAT MYJĄCO ODTŁUSZCZAJĄCY DO STALI I MASZYN

1. Przeznaczenie
- przeznaczony do odtłuszczania przed malowaniem: detali żelaznych , konstrukcji stalowych, maszyn, kotłów, tworzyw
sztucznych oraz innych powierzchni, które po całkowitym odtłuszczeniu nadają się do malowania.
- przeznaczony do mycia: pomalowanych konstrukcji stalowych bądź maszyn i obrabiarek a także do mycia zbiorników
basenowych w oczyszczalniach ścieków a także kontenerów, wagonów, ciężkiego sprzętu budowlanego, silników, posadzek
w halach produkcyjnych, warsztatach i oczyszczalniach.

2. Właściwości
- wysokowydajny, przerywa wiązania utrzymujące tłusty brud na powierzchniach
- ma bardzo dobre własności penetrujące i oddzielające od powierzchni smary, oleje mineralne i roślinne, szlamy, nagary, woski
i inne trudne do usunięcia zabrudzenia
- zapewnia ekonomiczne rozcieńczenia myjąc ręcznie 1:10-1:40; kärcher 1:100-1:200
- jest biodegradowalny w ponad 90% i nie wymaga utylizacji
- nie działa szkodliwie na powierzchnie metalowe, z tworzywa sztucznego, epoksydowe, winylowe, gumowe, większość
powierzchni pomalowanych, betonowych i z kamienia
- nie powoduje korozji elementów stalowych ponieważ zawiera inhibitory korozji
- nie wymaga stosowania ciepłej wody

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl
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CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80
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CITRA SOLVE

SILNY ODTŁUSZCZACZ TWORZĄCY MLECZNĄ EMULSJĘ Z WODĄ

1. Przeznaczenie
- przeznaczony do odtłuszczania detali ze stali czarnej, mycia silników, podwozi, oraz wszelkich powierzchni zmywalnych,
zastępuje ropę i naftę

2. Właściwości
- wysokowydajny, przerywa wiązania utrzymujące tłusty brud na powierzchniach
- ma bardzo dobre własności penetrujące i oddzielające od powierzchni smary, oleje mineralne i roślinne, szlamy, nagary, woski
i inne trudne do usunięcia zabrudzenia
- rozcieńczony z wodą tworzy białą emulsję odtłuszczającą
- można go używać nie rozcieńczonego, po odparowaniu powierzchnia nadaje się do malowania
- preparat na bazie naturalnych terpen cytrusowych
- nie powoduje korozji elementów stalowych ponieważ zawiera inhibitory korozji
- rozcieńczalny max 1:10 w przypadku kąpieli w obiegu
- do mycia silników najlepiej nanieść preparat na powierzchnię, przetrzeć i spłukać
PAMIĘTAJ!
Kupując w sprayu zawsze przepłacasz!
Każda puszka 400ml zawiera w sobie tylko 200ml płynu gotowego do użycia.
Np.: płacąc za puszkę 20 zł wtedy 1Litr gotowego do użycia płynu kosztuje cię 100 zł
20zł/400ml w tym jest 200 ml płynu x 5 do 1 litra =100 zł za gotowy płyn

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl

CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl
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fast degreaser
szybko parujące preparaty odtłuszczające

Skuteczne i ekologiczne odtłuszczacze o bardzo szybkim odparowaniu.
Szczególnie polecane do przygotowania powierzchni przed aplikacją klejów, kompozytów jak i lakierowaniem.
Zmywają oleje i smary i nie pozostawiają osadów.
FD-1 przystosowany również do mycia klocków i tarcz hamulcowych.
Nie zawierają acetonu, tri chloroetylenu, toluenu jak i chlorowych rozpuszczalników.
Bezpieczne w użyciu.
PAMIĘTAJ!
Kupując w sprayu zawsze przepłacasz!
Każda puszka 400ml zawiera w sobie tylko 200ml płynu gotowego do użycia.
Np.: płacąc za puszkę 20 zł wtedy 1Litr gotowego do użycia płynu kosztuje cię 100 zł
20zł/400ml w tym jest 200 ml płynu x 5 do 1 litra =100 zł za gotowy płyn

FD-1
gotowy do użycia
FD-1 przygotowany na bazie naturalnych terpenów, odwodornionych węglowodorów o szybkim odparowaniu oraz naturalnych
związkach odtłuszczających pochodnych alkoholu.

FD-2
rozczieńczalny 1:5
FD-2 przygotowany na bazie Eco Max oraz spirytusu, zwłaszcza do odtłuszczania konstrukcji metalowych oraz maszyn przed
malowaniem zimą.

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl
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CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80
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WELDER MAX

Bezzapachowy, bezsilikonowy preparat zapobiegający
przywieraniu odprysków w procesie spawania

1. Przeznaczenie
- Welder Max jest profesjonalnym produktem, przeznaczonym do ochrony powierzchni materiału spawanego i narzędzi przed
odpryskami w procesie spawania

2. Właściwości
- zawiera specjalistyczne dodatki antyadhezyjne
- zawiera specjalnie dobrane środki powierzchniowo-czynne
- nie powoduje korozji spawanego materiału
- można go zmywać zimną wodą, nie zawiera silikonu
- nie zawiera olejów
- rozcieńczalny od 1:1 (max rozcieńczenie zależne od gatunku stali, sprawdzić doświadczalnie)
- jest całkowicie nie palny i nie powoduje tzw.„gazowania” łusek
- nie drażni dróg oddechowych spawacza, jest bezzapachowy
- na specjalne życzenie klienta wyprodukujemy preparat antyprzyczepny na silikonie
- każdy klient zamawiający min. 200 kg (beczka 200 L) dostaje pompkę rozcieńczającą koncentrat, którą wystarczy podłączyć
do kranu z wodą plus darmowe spryskiwacze

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl

CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl
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STEELER MAX

SERIA ROZPUSZCZALNIKOWYCH PREPARATÓW MYJĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCYCH DO STALI, MASZYN I DETALI METALOWYCH

1. Przeznaczenie
Steeler Max jest bezwodnym węglowodorowym preparatem do mycia i odtłuszczania na zimno

2. Właściwości
- przerywa wiązania utrzymujące tłusty brud na powierzchniach
- ma bardzo dobre własności penetrujące i oddzielające od powierzchni smary, oleje mineralne i roślinne, szlamy, nagary, woski i
inne trudne do usunięcia zabrudzenia w tym smary i smoły
- nie działa szkodliwie na powierzchnie metalowe, z tworzywa sztucznego, epoksydowe, winylowe, gumowe, większość
powierzchni pomalowanych, betonowych i z kamienia
- łatwo się spłukuje, nie pozostawia olejowych resztek
- nie powoduje korozji elementów stalowych
- jest produktem opartym na mieszaninie bezpiecznych dla zdrowia węglowodorów przeznaczonym dla przemysłu metalowego i
elektrotechnicznego
- służy do mycia ręcznego jak i w specjalnych myjkach z obiegiem zamkniętym
- stwarza możliwość prowadzenia procesu odtłuszczania bez wytwarzania ścieków
- jako środek myjący wykazuje dużą żywotność, nie wymaga tak częstej wymiany jak kąpiele wodne
- preparat oddziela się od brudu, który osiada na dnie zbiornika

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl
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CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80
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CLEANER MAX

Specjalistyczny bezacetonowy i bezchlorowy preparat
do zmywania tuszu markerów, wosków, graffiti

1. Przeznaczenie
- przeznaczony do zmywania tuszu markerów, wosków i farb graﬃti z powierzchni metalowych, stalowych, aluminiowych,
szklanych (tramwaje), pomalowanych, PCW, lastryko itd.

2. Właściwości
- wysokowydajny, przerywa wiązania utrzymujące tusz na powierzchniach
- ma bardzo dobre własności penetrujące i oddzielające nawet wieloletnie napisy z różnych powierzchni zmywalnych
- może być rozcieńczony wodą
- jest w pełni biodegradalny nie wymaga utylizacji
- nie działa szkodliwie na powierzchnie metalowe, z tworzywa sztucznego, epoksydowe, winylowe, gumowe, pomalowane
- nie rozpuszcza farb
- łatwo się spłukuje
- nie powoduje korozji elementów stalowych
- nie zawiera groźnych dla człowieka parujących rozpuszczalników: acetonu, toluenu, chlorków, węglowodorów, itd.

3. Sposób użycia
- najekonomiczniej jest nanieść preparat na czyściwo i przetrzeć powierzchnię
- może być stosowany przy minusowych temperaturach bez utraty swoich właściwości

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl

CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl
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ALU MAX

WODNY PREPARAT MYJĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCY
DO ALUMINIUM I OCYNKU

1. Przeznaczenie
- przeznaczony do odtłuszczania i mycia: detali aluminiowych i ze stali nierdzewnej, ocynku, konstrukcji galwanizowanych, itd.

2. Właściwości
- wysokorozcieńczalny, przerywa wiązania utrzymujące tłusty brud na powierzchni
- usuwa powstałe osady i zacieki
- rozpuszcza delikatną rdzę
- ulega biodegradacji
- nie wymaga stosowania ciepłej wody
- mycie ręczne 1:5-1:30; kärcher 1:100

Wersja Alu Cynk - służy do odgazowania i matowienia powłok cynkowych przed malowaniem

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl
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CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80
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SCALER MAX
SILNY PREPARAT ROZPUSZCZAJĄCY KAMIEŃ

1. Przeznaczenie
Silny preparat rozpuszczający na bazie specjalnie dobranych domieszek kwasów, inhibitorów i dopełniaczy o wzmocnionym
działaniu, stosowany przede wszystkim do usuwania znacznych narostów kamienia kotłowego pochodzenia wapiennego,
węglanowego i krzemianowego w wodnych obiegach zamkniętych, przemysłowych instalacjach chłodniczych i grzewczych,
wymiennikach ciepła, jadach oraz ciągach wodno-kanalizacyjnych. Idealny do usuwania osadów organicznych w instalacjach
z obiegiem zamkniętym.
Preparat rozpuszcza osady zarówno organiczne jak i nieorganiczne oraz wykazuje silne działanie już w temperaturze otoczenia.
Nie stosować na elementy ocynkowane!

2. Zastosowanie
Dawkowanie w zależności od wielkości narostów kamienia lub rdzy.
W przypadku znacznych narostów należy stosować preparat w stężeniach 1:5 do 1:20.
W przypadku systematycznego płukania instalacji można stosować stężenie 1:20 do 1:40.
Instalację przeznaczoną do czyszczenia napełnić przygotowanym roztworem o odpowiednim stężeniu i pozostawić no ok.
8 godzin. Środek najskuteczniej rozpuszcza osady kamienne i penetruje instalacje, gdy roztwór krąży swobodnie wewnątrz
instalacji, dlatego też zalecane jest stosowanie preparatu w zamkniętym obiegu wymuszonym.
Po wyczyszczeniu, instalacje oczyścić z emulsji i płukać wodą przez ok. 15 min.
Przed użyciem Scalera Max:

Po użyciu Scalera Max:

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl

CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl
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GEL-PAS

ŻEL PASYWUJĄCY DO SPOIN, BLACH
ORAZ DETALI ZE STALI NIERDZEWNYCH

1. Przeznaczenie
Gel-Pas jest pastą o konsystencji żelu opracowaną dla aktywnego wytrawiania i pasywacji stali nierdzewnej oraz spoin za pomocą
pędzla lub natryskowo. Żel pozwala nanosić pastę pasywacyjną w każdych warunkach.

2. Zastosowanie
- W celu wytrawienia spawu należy nałożyć pędzlem równomierną (nie za cienką) warstwę żelu na spoinę i obszar przebarwień
wokół spoiny. Czas trawienia waha się od kilku minut do pół godziny zależnie od temperatury otoczenia i grubości nagaru.
Wskazane jest, aby użytkownik sprawdził niezbędny czas aplikacji, uwzględniając własne wymagania. Po zakończeniu trawienia
spłukać dokładnie za pomocą strumienia zimnej wody, najlepiej pod ciśnieniem. Nie stosować ciepłej wody.
- Do wytrawienia powierzchni żel należy nanieść równomiernie za pomocą spryskiwacza. Do spryskiwania produkt można
rozcieńczyć wodą destylowaną. Nie należy w tym celu używać wody wodociągowej, ponieważ zawarte w niej sole mineralne
zobojętniają kwasy - osłabiając działanie produktu. Po zakończeniu trawienia powierzchnię należy dokładnie opłukać zimną
wodą.
W miesiącach cieplejszych zaleca się, aby nie wystawiać produktów poddawanych procesowi trawienia za pomocą Gel-Pas
bezpośrednio na światło słoneczne. Zaleca się ponadto, aby wykonywać wytrawianie w miejscu zabezpieczonym od deszczu.
Zaleca się dokładne odtłuszczenie detalu przed przystąpieniem do procesu wytrawiania (np. przy pomocy Steeler Max odtłuszczacz). Po zakończeniu procesu wytrawiania wskazane jest przywrócić do poprzedniego stanu warstwę ochronnych
tlenków powierzchniowych za pomocą produktu pasywnego do stali lub ponowne użycie Gel Pas Max na wytrawionej
powierzchni.

Przed pasywacją:

Po pasywacji:

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl
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CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80
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POWER CLEAN

CZYŚCIWO - SUPER MIĘKKIE, SUPER CHŁONNE I WYTRZYMAŁE
Czyściwo, które Państwu proponujemy jest sprawdzone przez naszych klientów i stanowi najlepszą alternatywę oraz posiada
najlepsze cechy wielu innych czyściw dostępnych na rynku, stąd jego popularność wśród naszych klientów.
Proponujemy Państwu jedno dobre i sprawdzone czyściwo które posiada:
- znakomite właściwości wchłaniania płynów,
- znakomite właściwości czyszczące,
- brak osadzania się pyłów oraz drobinek na elementach czyszczonych,
- możliwość dopasowania wymiarów roli do potrzeb użytkownika,
- możliwość wielokrotnego wykorzystania czyściwa, dzięki wyższej od samej celulozy gramaturze i odpowiednim domieszkom
(można przepłukać lub wyprać i po wysuszeniu użyć ponownie).
Power Clean (super miękkie, super chłonne i wytrzymałe)
Uniwersalne czyściwo z mieszaniny celulozy i specjalnych włókien polipropylenowych oraz dodatków zwiększających chłonność i
wytrzymałość materiału. Czyściwo wchłania do sześciu razy więcej wody niż samo waży. Produkt do wielokrotnego użytku do
polerowania i wycierania, chłonie oleje, smary i wodę.
Czyściwo polerskie, białe, wyjątkowo miękkie.
Doskonale współpracuje z różnego rodzaju rozpuszczalnikami np. aceton, spirytus; detergentami, olejami; wysoka zdolność
absorpcji wody i olejów pozwala na szeroki zakres stosowania.
Chłonie w momencie kontaktu z cieczą co pozwala oszczędzać czas.
Jego układ dziurek oraz skład włókniny czyni je niezmiernie trwałym.

BARDZO WYSOKA GRAMATURA CZYŚCIW!!! 70-90 g/m2

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl

CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl
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MASBIT BIO

EKOLOGICZNY, BARDZO SKUTECZNY ŚRODEK ANTYADHEZYJNY
DO ROZCIEŃCZANIA ZAPOBIEGAJĄCY PRZYWIERANIU ASFALTU

1. Przeznaczenie
Masbit Bio w formie emulsji wodnej zapobiega przywieraniu mas bitumicznych do powierzchni maszyn i urządzeń. Zastępuje ropę
naftową i oraz inne preparaty na bazie olejów mineralnych.

2. Właściwości
- rozpuszcza się w wodzie max 1:10 tworząc emulsję
- nie powoduje korozji
- nie zawiera olejów mineralnych
- biodegradowalny

3. Sposób użycia
- dodawać Masbit Bio do wody równocześnie mieszając
np. do 850-900L wody dodawać powoli ciągle mieszając ok.100-150L Masbit Bio itd.
- poprzez natrysk nanosić na powierzchnię maszyn lub urządzeń
- natryskiem nanosić na powierzchnię asfaltu przed najazdem
- lub rozcieńczyć w maszynie samopodającej

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl
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CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80
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defoamer

biodegradowalny, bardzo skuteczny śrOdek
zbijający pianę

1. Przeznaczenie
DeFoamer w formie emulsji wodnej do rozcieńczania jest silnie skoncentrowanym środkiem antypiennym przeznaczonym
do gaszenia piany.
Skutecznie powoduje zbijanie piany w procesach przemysłowych:
- producenci papieru,
- linie odtłuszczające,
- lakiernie,
- myjnie przemysłowe,
- szorowarki,
- oczyszczalnie ścieków
- oraz wszędzie tam gdzie piana nie jest pożądana.

2. Właściwości
- rozpuszcza się w wodzie w proporcji zależnej od ilości użytych środków pieniących w danej kąpieli
- nie powoduje korozji ani nalotów
- nie zawiera rozpuszczalników
- biodegradowalny

3. Sposób użycia
- zwykle stosuje się dozowanie poprzez pompkę na liniach produkcyjnych
- można dolewać koncentrat do kąpieli obserwując skuteczność zanikania piany
- rozcieńczenie z wodą:
- pompka 0,01% - 0,1%
- kąpiel w obiegu ok. 1%

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl

CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl
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beto clean

KONCENTRAT WODNY DO ROZPUSZCZANIA ZABRUDZEŃ
I RESZTEK CEMENTU Z MASZYN I FORM

1. Przeznaczenie
Beto Clean jest preparatem na bazie kwasów organicznych przeznaczonym do usuwania pozostałości zestalonego cementu,
betonu zapraw z różnego rodzaju powierzchni m.in. metali, stali itp. Preparat rozpuszcza zanieczyszczenia, które następnie można
łatwo spłukać.

2. Właściwości
- rozpuszcza się w wodzie
- jest łatwy do spłukania
- rozpuszcza m.in. osady z cementu, kamień wapienny i kotłowy

3. Sposób użycia
- rozcieńczyć z wodą w zależności o grubości zabrudzenia od 1:1 do 1:5
- nanieść rozcieńczony preparat na powierzchnię przez natrysk lub pędzlem
- po rozpuszczeniu spłukać wodą
- ciepła woda może przyspieszyć rozpuszczanie
- rozpuszczanie osadów i nalotów z betonu czy kamienia może powodować lekkie gazowanie kąpieli
- zużytą kąpiel / popłuczyny najlepiej unieszkodliwiać mleczkiem wapiennym do pH 5-8
- należy używać okularów i rękawic ochronnych

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl
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CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl

RUSTER
ODRDZEWIA STAL I ŻELIWO

Bardzo skuteczny i szybki preparat o natychmiastowym działaniu.
Odrdzewia stal i usuwa zgorzeliny nie reagując dalej ze stalą.
Nanieść na powierzchnie pędzlem lub przez natrysk odczekać parę minut i spłukać.
Można rozcieńczać z wodą jeżeli korozja nie jest głęboka 1:1-1:3.

Oto jego pole działania:

Przed użyciem Rustera:

Po użyciu Rustera:

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl

CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl
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STEEL PROTECTOR
PREPARAT ANTYKOROZYJNY

1. Przeznaczenie
Preparat dający cienki ﬁlm ochronny.
W większości przypadków usuwanie ﬁlmu ochronnego nie jest konieczne gdyż zapewnia on właściwości smarne. Późniejsze
docelowe smarowanie elementów, w trakcie montażu lub przy uruchomianiu mechanizmów wymagających smarowania, może
być wykonywane bez uprzedniego usuwania powłoki ochronnej. W razie konieczności usunięcia powłoki ochronnej, na przykład
w przypadku elementów o powierzchniach dekoracyjnych, preparat można łatwo zmyć przy użyciu tradycyjnych
rozpuszczalników lub odtłuszczaczy Firmy Chemtex.
Preparat należy nakładać na powierzchnie o niedużym stopniu zabrudzenia, w razie konieczności po uprzednim odtłuszczeniu.
Podłoże powinno być suche, a w każdym razie nie silnie zawilgocone.
Produkt stabilny, o słabym zapachu. Może być nakładany na powierzchnie pionowe. Jest dobrze widoczny przy nakładaniu, czy to
sposobami ręcznymi, czy też przez rozpylanie. Nie wchodzi w reakcję fotochemiczną. Produkt nie drażniący. Daje powłokę o bardzo
małym napięciu powierzchniowym. Charakteryzuje się niewielkim ciśnieniem pary w maksymalnej temperaturze użytkowej.
Nadaje się do wszelkiego rodzaju metali. Jest zgodny z większością tworzyw sztucznych i elastomerów.
STEEL PROTECTOR jest uniwersalnym preparatem do zapewniania długotrwałej ochrony.

Blacha z cienkim ﬁlmem Steel Protector

Warstwa korozji bez ochrony Steel Protector

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl
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CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl

BIO MAX

SILNY, BIODEGRADOWALNY PREPARAT O WŁAŚCIWOŚCIACH BAKTERIOSTATYCZNYCH,
DO ZWALCZANIA SZKODLIWYCH ORGANIZMÓW W WODNYCH OBIEGACH ZAMKNIĘTYCH

1. Przeznaczenie
Silny preparat zapobiegający niekorzystnemu wpływowi mikroorganizmów na:
- chłodziwa obróbcze
- wodne obiegi zamknięte
Likwiduje oraz przeciwdziała powstawaniu ﬂory bakteryjnej w obiegach wodnych.
Pomaga utrzymać chłodziwa jak i inne obiegi wodne w prawidłowej kondycji mikrobiologicznej.
Pomaga utrzymywać prawidłowy poziom pH cieczy obróbczej na poziomie 8,5-9,5.
Zapobiega zepsuciu i degradacji.

2. Sposób użycia
Preparat wlewa się bezpośrednio do cieczy chłodzącej.
Dawkowanie w zależności od ilości zainfekowanych osadów i szlamów max 1%.
W przypadku regularnych dolewek 100-200ml/100L cieczy raz na tydzień.
Regularne dolewanie pozwoli dwu-trzy krotnie przedłużyć czas pracy cieczy chłodzących.
Jeżeli chłodziwo nie pracuje, stanowi doskonałą pożywkę dla bakterii.
Wtedy trzeba zapewnić cyrkulację chłodziwa i jego napowietrzenie
lub regularnie stosować dolewki cotygodniowe oraz utrzymywać stężenie
chłodziwa na prawidłowym poziomie.

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl

CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl
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STABILIZER

WODNA, EKOLOGICZNA I BIODEGRADOWALNA DYSPERSJA ŚRODKÓW
DO POWIERZCHNIOWEJ STABILIZACJI GRUNTÓW SYPKICH, HAŁD I SKŁADOWISK

1. Przeznaczenie
- Stabilizator przeznaczony do utwardzania powierzchniowego gruntów sypkich
- zemulgowany w dyspersji wodnej kopolimer, naniesiony na porowate i chłonne podłoże mineralne, wnika głęboko w pory
podłoża wzmacniając jego strukturę, tworząc cienki elastyczny ﬁlm o wysokiej przyczepności do podłoża

2. Właściwości
- wysokowydajny, ponieważ można go rozcieńczać z wodą,
- ma bardzo dobre własności penetrujące i wiążące grunt,
- zapewnia ekonomiczne realne rozcieńczenie do 1:5 z wodą, powyżej tego rozcieńczenia każda dyspersja powinna być nałożona
powtórnie dla związania z gruntem,
- nie działa szkodliwie na wszelkie powierzchnie,
- łatwo się spłukuje z opryskiwaczy po użyciu za pomocą karchera lub przepłukania instalacji natryskowej
- nie powoduje korozji elementów stalowych ponieważ zawiera inhibitory korozji,
- nie wymaga stosowania ciepłej wody dla szybszego odparowania,
- temperatura minimalna zeszklenia i stworzenia ﬁlmu to 0 °C, umożliwia to zastosowanie najnowszych środków sieciujących
odpornych na niską temperaturę,
- po wyschnięciu nie absorbuje wody tworząc stabilny ﬁlm,
- dyspersja biodegradowalna poprzez bakterie glebowe, wytrzymałość zależna od zastosowania biocydów i solubilizatorów,
które mogą przedłuży trwałość powłoki do paru lat,
- nie zawiera rozpuszczalników oprócz wody,
- pH 6-7 (neutralne),
- produkt innowacyjny zaliczany do nanotechnologii kopolimerowej,
- w zależności od ilości użytego produktu możemy uzyskać twardość betonu związanej powierzchni do lekkich aplikacji
zatrzymujących kurz i naturalną erozję gleby,
- produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych wg. ustawy EU REACH,
- w razie kontaktu ze skórą lub oczami wystarczy spłukać wodą,
- preparat nie powoduje degradacji maszyn ani sprzętu rozpylającego polimer na gruncie, wystarczy spłukać wodą,
- ze względu na swoje właściwości oszczędza czas na aplikację, drastycznie zmniejsza zużycie sprzętu i opryskiwaczy
ciśnieniowych.

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl
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CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl

KOMPOZYT TERMOIZOLACYJNY
Kompozytowa powłoka termoizolacyjna jest wodorozcieńczalną farbą akrylową,
która dzięki zawartości wypełnionych powietrzem wypełniaczy ceramicznych
i krzemionki tworzy cienką malarską powłokę termoizolacyjną i antykorozyjną

1. Przeznaczenie
- przeznaczony do ochrony termoizolacyjnej i antykorozyjnej powierzchni w przemyśle grzewczym i chłodniczym

2. Właściwości
- po utwardzeniu tworzy izolację termiczną skuteczną już przy niskich grubościach powłoki
- eliminuje problem korozji pod powłoką izolacyjną
- chroni przed kondensacją pary wodnej
- możliwość nakładania kolejnych warstw stosownie do potrzeb izolacyjnych
- zawiera aż 80% części stałych co tworzy zwartą i twardą powłokę odporną
na uderzenia i zarysowania oraz warunki atmosferyczne
- izolacja termiczna i ochrona antykorozyjna w jednej powłoce
- łatwa aplikacja na skomplikowanych powierzchniach np. zawory, kolana, wymienniki
- nie zawiera chlorków, klasa 1 (A) palności
- skuteczna izolacja od -60°C do 205°C (chwilowo 260°C)
- lekka powłoka (0,36kg/m² dla 1mm) łatwa naprawa (zaprawka pędzlem)
- możliwość zwiększania termoizolacyjności przez kolejne powłoki
- nakładana bezpośrednio na aluminium, stal nierdzewną i kolorową
- nakładana na stal węglową po zagruntowaniu
- opór cieplny: 0,164m²K/W przy grubości powłoki 8,1mm
- przewodnictwo cieplne: 0,0988 W/mK przy grubości powłoki 8,1mm

3. Zastosowanie
- Produkt najlepiej nakładać na powierzchnie czyste i po odtłuszczeniu oraz wolne od luźnych produktów korozji. Najlepiej metodą natryskową w celu
uzyskania jak najwyższych parametrów skuteczności powłoki termoizolacyjnej.
Natrysk bezpowietrzny:
Przełożenie pompy 33:1 lub wyższe, wydajność min. 5,7L/min., ciśnienie min. 200bar.
Dysze:
dla miejsc trudnodostępnych 0,43mm (0,017”)
dla pow. płaskich 0,48-0,58mm (0,019”-0,023”)
Natrysk powietrzny:
Stosować tylko do małych powierzchni oraz zaprawek.
Stosować tylko sprzęt o wymuszonym podawaniu farby.
Pędzel:
Stosować do powierzchni trudnodostępnych lub malowania zaprawek na powierzchni nie większej niż 0,04m². Stosowanie pędzla ma wpływ na właściwości
powłoki.

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl

CHEMTEX - Factory Service
Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80

www.chemtex.com.pl
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POLIPROTECT

EKOLOGICZNY, NIEROZPUSZCZALNY POLIMEROWY FILM ZRYWALNY

1. Przeznaczenie
- do zabezpieczania np.: ścian lakierni, powierzchni narażonych na zabrudzenia

2. Właściwości
- odporny na wszelkie rozpuszczalniki
- posiada bardzo dobre własności przyczepne do podłoża
- produkt jest roztworem wodnym całkowicie biodegradowalnych polimerów
- nie zawiera silikonu
- łatwy w aplikacji
- można znacznie rozcieńczyć wodą wtedy powstanie ﬁlm zmywalny pod ciśnieniem
- 20 μm to minimalna graniczna wartość ściągalności, najlepsze efekty daje 50 μm
Grubość folii [μm]

Powierzchnia pokrycia w m² przy zużyciu 1 kg

20 μm

8

30 μm

5

40 µm

4

50 µm

3

3. Zastosowanie
- powierzchnia przed nałożeniem powinna być odtłuszczona.
- preparat należy wymieszać i nie rozcieńczać wodą.
- płynny produkt nanieść pędzlem, wałkiem ﬂockowym lub pompą hydrodynamiczną starając się uzyskać jednorodną warstwę .
- następnie odczekać do całkowitego wyschnięcia 30-50minut w zależności od warunków otoczenia. W razie potrzeby czynność
powtórzyć.
- powstały ﬁlm wraz z naniesionymi zanieczyszczeniami ściągać ostrożnie, nie dopuszczając do zerwania. Zużyty materiał
można rozpuścić w wodzie, a oddzielone zanieczyszczenia odsączyć i zutylizować jako odpady lakiernicze.

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl
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Biuro
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80
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BIODISIN AIR
SILNY, BIODEGRADOWALNY PREPARAT NA BAZIE
NATURALNYCH OLEJKÓW ETERYCZNYCH
Właściwości:
- antyseptyczny (odkażający)
- przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy
- dezodoryzujący
- zwalczający związki złowonne
- posiada intensywny zapach pochodzenia roślinnego
- niektóre jego składniki posiadają naturalne właściwości aromaterapeutyczne
- jest silnym antyoksydantem

Składa się z naturalnych:
- aldehydów pochodzenia roślinnego
- alkoholi terpenowych
- przeciwutleniaczy
- mono terpenów

Zastosowanie
- dezodoryzacja poprzez rozpylanie i zmgławianie:
- pomieszczeń
- szybów wentylacyjnych
- składowisk odpadów
- osadników
- studzienek ściekowych

Użycie
Preparat ze względu na 100% zawartość olejków naturalnych jest najmocniejszym dostępnym na rynku preparatem dezodoryzującym powietrze. Przez co
wymaga dozowania w mniejszych ilościach (średnio o 50% mniejsze zużycie) w porównaniu do preparatów konkurencyjnych w formie mlecznych emulsji
wodnych o zawartości wody do 80%.
Ze względu na wysokie stężenie związków aktywnych wymaga szczególnej ostrożności w aplikacji. Większość olejków zastosowanych w preparacie
BioDisin Air znajduje zastosowanie w kosmetyce i została przebadana pod względem bezpieczeństwa.
Preparat nadaje się do rozpylania i zmgławiania w pomieszczeniach zamkniętych.
Ze względu na trudność jaką niesie określenie zużycia preparatu, należy BioDisin Air na początku rozpylić/zmgławić w małych ilościach i odczekać na reakcję
dezodoryzacji.
Jedynie ocena węchowa jest najlepszym instrumentem mierzącym skuteczność preparatu.

Informacje i zamówienia:
Artur Michorczyk - tel. kom. 697 72 12 44
Ewelina Michorczyk - tel. kom. 502 582 100
email.: biuro@chemtex.com.pl

ar ma
www.aroma.com.pl

Aroma Sp.j.
tel. 71 750 30 26
fax 71 750 30 80
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FIRMY NALEŻĄCE DO GRUPY:

CHEMTEX - Factory Service
Artur Michorczyk
ul. Św. Marcina 5
55-200 Marcinkowice
NIP: 881 138 75 86

CHEMTEX - Factory Service
Ewelina Michorczyk
ul. Św. Marcina 5
55-200 Marcinkowice
NIP: 832 181 00 95

ar ma

Biuro:
tel. +48 71 750 30 26
fax +48 71 750 30 80
tel. kom. +48 697 72 12 44
tel. kom. +48 502 58 21 00
biuro@chemtex.com.pl
www.chemtex.com.pl

Oﬁar Katynia 4
55-200 Oława

Biuro:
tel. +48 71 750 30 26
fax +48 71 750 30 80
tel. kom. +48 697 72 12 44
tel. kom. +48 502 58 21 00

NIP: 912 187 45 18
KRS: 0000493619

biuro@aroma.com.pl
www.aroma.com.pl

AROMA Michorczyk Sp.j.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

