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Przemysł

Szczególnie zalecany do użytku w branży samochodowej, budowlanej, 
przemyśle i drukarstwie (dokładne informacje na temat zastosowania 
można znaleźć na odwrocie folderu).

Produkty Dreumex Multi Cleaner, Dreumex Industrial Cleaner, Dreumex 
Steam Cleaner i Dreumex Alu Cleaner są przeznaczone głównie 
do usuwania zabrudzeń po tłuszczach zwierzęcych i roślinnych. W 
zależności od właściwości poszczególnych produktów mogą być one 
nakładane ręcznie, przy użyciu rozpylaczy wysokociśnieniowych lub 
maszyn szczotkujących.

Dreumex Industrial Cleaner
Dreumex Industrial Cleaner jest silnym 
uniwersalnym środkiem czyszczącym, 
przeznaczonym do usuwania ciężkich zabrudzeń. 
Produkt ten nadaje się znakomicie do czyszczenia 
podłóg, ścian, kafelków i maszyn. Po użyciu 
można go łatwo spłukać czystą wodą. Dreumex 
Industrial Cleaner można stosować do czyszczenia 
ręcznego lub przy użyciu urządzeń szorujących.

Dreumex Steam Cleaner
Dreumex Steam Cleaner jest przeznaczony 
głównie do usuwania ciężkich zabrudzeń przy 
pomocy aparatury wysokociśnieniowej. Unikalny 
skład pomaga zapobiegać powstawaniu korozji 
w instalacjach wysokociśnieniowych. Produkt ten 
nadaje się do czyszczenia fasad, podłóg, ścian, 
maszyn, brezentu itd.. Po użyciu można go łatwo 
spłukać czystą wodą. 

Dreumex Multi Cleaner
 Dreumex Multi Cleaner jest skoncentrowanym 
uniwersalnym środkiem czyszczącym, 
przeznaczonym do usuwania zarówno lekkich, 
jak i średnio ciężkich zabrudzeń. Produkt ten 
nie pozostawia smug i maskuje nieprzyjemne 
zapachy. Po użyciu można go łatwo spłukać czystą 
wodą. Dreumex Multi Cleaner można stosować do 
czyszczenia ręcznego oraz przy użyciu urządzeń 
szorujących, parownic itp. Idealne nadaje się 
również do czyszczenia wnętrz i wyrobów 
tekstylnych. 

Szczególnie zalecany do użytku w branży samochodowej i transportowej 
(dokładne informacje na temat zastosowania można znaleźć na 
odwrocie folderu).

Produkty Dreumex Car Shampoo, Dreumex Truck Cleaner i Dreumex 
Foam Cleaner są przeznaczone głównie do czyszczenia pojazdów.  
W zależności od właściwości poszczególnych produktów mogą być one 
nakładane ręcznie, przy użyciu rozpylaczy wysokociśnieniowych lub 
myjek pianowych. Mogą być używane w myjniach samochodowych do 
czyszczenia samochodów dostawczych, osobowych i ciężarowych oraz 
przyczep.

Transport samochodowy

Opakowanie Kod Proporcje rozcieńczania pH
• 4 x 5 ltr 00041006 1:10-60 12
• 30 ltr 00041004

Opakowanie Kod Proporcje rozcieńczania pH
• 4 x 5 ltr 00040008 1:10-60 12
• 30 ltr 00040005
• 200 ltr 00040003

Dreumex Alu Cleaner
Dreumex Alu Cleaner jest środkiem czyszczącym 
stworzonym specjalnie do usuwania rdzy i 
kamienia z aluminium, nie powodującym przy 
tym uszkodzenia innych metali, farb czy lakierów. 
Dreumex Alu Cleaner należy nakładać ręcznie, od 
dołu do góry, a po użyciu można go łatwo spłukać 
czystą wodą. 

Opakowanie Kod Proporcje rozcieńczania pH
• 4 x 5 ltr 00020004 1:3 0,5

Opakowanie Kod Proporcje rozcieńczania pH
• 4 x 5 ltr 00050006 1:10-60 13
• 30 ltr 00050004

Dreumex High Power Cleaner
Dreumex High Power Cleaner jest 
skoncentrowanym, silnie zasadowym środkiem 
czyszczącym przeznaczonym do wstępnego 
czyszczenia silnych zanieczyszczeń i usuwania 
uporczywych zabrudzeń. Posiada silne właściwości 
rozpuszczające tłuszcz. Nadaje się do czyszczenia 
samochodów ciężarowych, pojazdów roboczych 
lub rolniczych, rusztowań wiszących, plandek, 
silników, kanałów rewizyjnych, samochodów 
śmieciarek, posadzek garażowych itp. Jest on 
również wyjątkowo odpowiedni do czyszczenia 
samochodów chłodni itp.

Opakowanie Kod Proporcje rozcieńczania pH
• 4 x 5 ltr 00051100 1:5-20 13
• 30 ltr 00051101



Dreumex Car Shampoo
 Dreumex Car Shampoo jest środkiem 
stworzonym specjalnie do czyszczenia 
samochodów osobowych. Jest to neutralny, 
chroniący lakier i niezwykle przyjazny w użyciu 
szampon samochodowy, który nie niszczy lakieru, 
wosku i części gumowych. Jego nabłyszczające 
właściwości nadają czyszczonym powierzchniom 
połysk bez smug. Dreumex Car Shampoo można 
stosować do czyszczenia ręcznego lub przy 
pomocy rozpylaczy wysokociśnieniowych, w 
kombinacji ze szczotką. Produkt ten nadaje się 
również do użycia w myjniach samochodowych. 

Dreumex Truck Cleaner
 Dreumex Truck Cleaner jest środkiem 
stworzonym specjalnie do czyszczenia 
samochodów ciężarowych. Jest to silny środek 
czyszczący, rozluźniający i usuwający brud 
komunikacyjny z samochodów ciężarowych, 
przyczep, naczep i samochodów dostawczych. 
Produkt ten zawiera środki przeciwkorozyjne. 
Dreumex Truck Cleaner można nakładać przy 
pomocy rozpylacza wysokociśnieniowego (przy 
niewielkim ciśnieniu), a po kilku minutach można 
go spłukać czystą wodą. Dla osiągnięcia lepszego 
rezultatu polecamy czyścić w kierunku z dołu do 
góry.

Dreumex Foam Cleaner
 Dreumex Foam Cleaner jest silnym środkiem 
czyszczącym przeznaczonym do usuwania 
zabrudzeń z samochodów dostawczych i 
ciężarowych. Nie wymaga on używania szczotek. 
Produkt ten zawiera środki przeciwkorozyjne i 
zapobiega niszczeniu lakieru. Dreumex Foam 
Cleaner należy nałożyć przy pomocy myjki 
pianowej, a po kilku minutach spłukać czystą 
wodą. Dla osiągnięcia lepszego rezultatu 
polecamy czyścić w kierunku z dołu do góry.

Produkty Dreumex Solu Cleaner i Dreumex Solvent SL są przeznaczone 
głównie do usuwania zabrudzeń po tłuszczach i zabrudzeń 
przemysłowych (mineralnych). W zależności od właściwości 
poszczególnych produktów mogą być one nakładane ręcznie lub 
stosowane w kąpielach odtłuszczających.

Odtłuszczacze

Szczególnie zalecany do użytku w branży samochodowej, budowlanej 
i w drukarstwie (dokładne informacje na temat zastosowania można 
znaleźć na odwrocie folderu).

Dreumex Solu Cleaner
 Dreumex Solu Cleaner jest środkiem działającym 
na zimno, przeznaczonym do zmywania tłuszczów 
i zabrudzeń przemysłowych. Emulgatory zawarte 
w tym produkcie pomagają w czyszczeniu ciężko 
zabrudzonych silników, maszyn i ich części. 
Dreumex Solu Cleaner absorbuje olej, tłuszcze 
i zabrudzenia w ilości stanowiącej cztero-, 
pięciokrotność jego własnej objętości. Dreumex 
Solu Cleaner należy nakładać ręcznie, a po użyciu 
spłukać czystą wodą.

Dreumex Solvent SL
 Dreumex Solvent SL jest środkiem działającym 
na zimno powstałym na bazie bezzapachowych 
węglowodorów. Jest on przeznaczony 
do czyszczenia tłuszczów i zabrudzeń 
przemysłowych. Nadaje się głównie do kąpieli 
zanurzeniowychtoraz maszyn czyszczących 
części. Dreumex Solvent SL z powodu swojego 
nie emulgującego działania jest idealny do 
czyszczenia w kąpielach myjących z separatorami 
oleju. Po użyciu ewentualnie wysuszyć. 

Opakowanie Kod Proporcje rozcieńczania pH
• 4 x 5 ltr 00023007 1:300-500 7
• 30 ltr 00023005

Opakowanie Kod Proporcje rozcieńczania pH
• 4 x 5 ltr 00054006 1:50-100 12,7
• 30 ltr 00054004
• 200 ltr 00054002

Opakowanie Kod Proporcje rozcieńczania pH
• 30 ltr 00055001 1:20-50 11,7

Opakowanie Kod Proporcje rozcieńczania pH
• 4 x 5 ltr 00052006 Nie rozcieńczać -
• 25 ltr 00052003
• 60 ltr 00052008
• 200 ltr 00052001

Opakowanie Kod Proporcje rozcieńczania pH
• 30 ltr 00052032 Nie rozcieńczać -
• 60 ltr 00052035
• 200 ltr 00052030
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