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Arrow Solutions jest wiodącym brytyjskim 
producentem preparatów chemicznych do 
czyszczenia i konserwacji.

Wysokiej jakości, profesjonalne 
preparaty chemiczne ARROW są 
codziennie stosowane przez tysiące 
firm w ponad 50 krajach. Nasze dążenie 
do innowacji i stałego doskonalenia 
produktów zostało wielokrotnie 
docenione poprzez liczne nagrody, 
akredytacje i aprobaty.

Firma Arrow Solutions jest dobrze znana ze 
swych możliwości produkcyjnych, a nasz 
profesjonalny Dział Badań i Rozwoju tworzy 
produkty w pełni spełniające oczekiwania 
Klientów.

Nasze zaangażowanie w dostarczanie 
wyjątkowych produktów i doskonałej obsługi 
pozwala nam na zapewnienie najlepszego 
serwisu.

Dzięki utrzymywaniu wysokiej jakości 
produktów oraz spełnianiu wymogów 
aktualnych regulacji prawnych, coraz więcej 
profesjonalistów stosuje produkty Arrow 
Solutions.

Przekonaj się i Ty, w jaki sposób możemy 
pomóc Ci zmniejszyć koszty i zwiększyć 
skuteczność Twoich działań.

PIERWSZY W ŚWIECIE PRODUCENT 
AEROZOLI PBCA – WYPEŁNIONYCH 

SPRĘŻONYM POWIETRZEM.

Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji

INŻYNIERIA I 
KONSERWACJA 
Zapewnienie wysokiej jakości rozwiązań 
dla wszelkich rodzajów operacji 
inżynieryjnych jest jednym z naszych 
najważniejszych celów. Przemysł 
energetyczny,lotniczy, samochodowy, 
obronny czy górnictwo to jedynie kilka 
spośrod wielu branż, które polegają na 
produktach Arrow. 

Czy to konserwacja maszyn, czyszczenie 
komponentów w ramach procesu 
produkcyjnego lub jedynie utrzymanie 
czystości i bezpieczeństwa w miejscu pracy, 
Arrow posiada odpowiedni produkt do 
każdego typu zadań.  

Nasz wysoce wykwalifikowany personel 
ściśle współpracuje z klientami celem 
znalezienia najlepszych rozwiązań i 
maksymalnego obniżenia kosztów, od 
wprowadzenia drobnych poprawek do 
instalacji dedykowanego sprzętu, zawsze w 
połączeniu z nieustającym skupieniem na 
osiągnięciu bezpieczeństwych i optymalnych 
dla środowiska standardów.

Arrow bardzo poważnie traktuje swoją ekologiczną i społeczną 
odpowiedzialność, co obrazuje wprowadzanie technologii 
pbca dla wielu aerozoli.

Zamiast używać tradycyjnych, łatwopalnych i szkodliwych 
dla środowiska gazów, w wielu aerozolach Arrow stosuje się 
obecnie sprężone powietrze.

Powietrze nie wymaga produkcji, transportu czy magazynowania, 
toteż użycie go do napełniania aerozoli znacząco redukuje negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. Ponadto eliminacja łatwopalnych 
gazów poprawia bezpieczeństwo użytkowników takich aerozoli. Arrow 
jest pierwszą na świecie firmą oferującą tego typu produkty. Zielony 
pasek oraz znaczek pbca na opakowaniu są gwarancją i wyznacznikiem 
użycia sprężonego powietrza jako ekologicznej alternatywy dla 
tradycyjnych prepalantów.
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PRODUKCJA I KONSERWACJA

CHAIN LUBE
Chain Lube jest produktem przeznaczonym do smarowania 
łańcuchów, powiązań, napędów i innych elementów 
ruchomych. Idealny do łańcuchów napędowych, pasów 
transportowych  i wózków widłowych.  
Zatwierdzony NSF H1.

UNIVERSAL POWERWASH
Universal Powerwash łatwo usuwa uciążliwe osady z błota, 
brudu, pyłu węglowego i inne typowe zabrudzenia ciężkiego 
sprzętu oraz kontenerów transportowych.

CITROL
Idealny do czyszczenia maszyn, Citrol jest również 
skutecznym środkiem do czyszczenia ścian, podłóg i innych 
twardych powierzchni. Bardzo łatwo usuwa gumowe 
ślady pozostawione przez wózki widłowe i inne urządzenia 
mechaniczne.

RELINE
Dostępny w siedmiu kolorach, Reline jest doskonałym 
środkiem do oznaczania linii lub identyfikacji zapasów. Łatwy 
w użyciu, można stosować zarówno ręcznie jak i przy użyciu 
maszyny do nanoszenia linii.
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HANDY FOAM
Handy Foam to wielofunkcyjny produkt, który umożliwia 
szybkie i wygodne usuwanie smaru, tłuszczu i ogólnych 
zabrudzeń w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 
trudno dostępnych miejsc, jak skosy, sufity itp.

WIRE ROPE & GEAR LUBRICANT
Wire Rope & Gear Lubricant jest głęboko penetrującym 
smarem, który wnikając w rdzeń łańcucha lub przekładni, 
natłuszcza i zabezpiecza elementy od wewnątrz, 
równocześnie tworząc długotrwałą powłokę, która chroni 
przed wilgocią, piaskiem, brudem i innymi czynnikami 
zewnętrznymi.

GL REMOVER
Usuwanie naklejek i etykiet może być jednym z 
najtrudniejszych i najbardziej frustrujących zadań. GL 
Remover rozwiązuje ten problem, a jego właściwości 
pomagają w usuwaniu resztek kleju i etykiet z minimalnym 
wysiłkiem. Zatwierdzony certyfikatem NSF K3.

SUPERCLEAN
Superclean to uniwersalny i ekonomiczny środek, który 
usuwa większość typowych zabrudzeń. Może być 
aplikowany zarówno ręcznie jak i przy zastosowaniu myjki 
ciśnieniowej.

TRAILERWASH
Zastosowanie Trailerwash do czyszczenia podłóg zapewnia 
czyste powierzchnie, a doskonałe właściwości usuwania 
zabrudzeń ze smarów i olejów optymalizują bezpieczeństwo 
pracy.

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji

Zadzwoń: +44(0)1283 221044 lub odwiedź naszą stronę internetową: www.arrowchem.com
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CZĘŚCI I KOMPONENTY

HDD
Wyjątkowa moc czyszczenia HDD umożliwia zmiękczanie 
i usuwanie nawet najtwardszych złogów oleju, smaru i 
bitumenów, jak również powłok ochronnych i wosków. 
Idealny do stosowania w zbiornikach zanurzeniowych lub 
do czyszczenia dużych elementów.

METAKLENZ
Metaklenz zawiera odpowiednie inhibitory korozji, dzięki 
czemu jest bezpieczny dla wszystkich metali i stopów. 
Dzięki swoim właściwościom usuwa najbardziej uciążliwe 
osady z utwardzonych smarów i olejów.

LOTOXANE® RANGE
Niepalny i praktycznie bezwonny, Lotoxane® nieustannie 
wyznacza standardy bezpieczeństwa w usuwaniu 
wszelkiego typu tłustych osadów. Równie skuteczny w 
czyszczeniu i odtłuszczaniu elementów elektrycznych, 
mechanicznych jak i w procesie spawania albo nanoszenia 
kolejnych powłok. Więcej informacji na temat produktów 
Lotoxane® na stronach 22-23.

DELTA
Ciężkie osady ze smarów i olejów, smoły i bitumenów 
zostaną usunięte przez Delta. Jest to idealny preparat 
do stosowania w myjkach warsztatowych. Dzięki łatwej 
separacji jest to doskonały produkt do stosowania w 
systemach z wannami przechwytującymi.

Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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WORKSHOP WIPES
Usuwanie resztek klejów, żywic i półpłynnych środków 
uszczelniających jest szczególnie trudne podczas montażu, 
demontażu lub innych prac serwisowych.  Workshop Wipes 
to ściereczki nasączone silnymi rozpuszczalnikami, które 
łatwo usuwają tego typu pozostałości.

FASTKLEAN
Fastklean łączy w sobie wyjątkową zdolność odtłuszczania 
z szybkim odparowywaniem. Wyjątkowo szybko 
usuwa smary, oleje, kleje i pozostałości uszczelniaczy, 
minimalizując czas czyszczenia.

AQUAKLENZ LF
Aquaklenz LF to produkt czyszczący do stosowania 
w systemach spryskiwaczy, jak również w zbiornikach 
ultradźwiękowych i zanurzeniowych. Bezpieczny w 
użyciu dla wszystkich niezawierających żelaza stopach, jak 
aluminium, mosiądz, miedź i cynk.

SODAKLENZ
Osady z węgla powstają na wielu rodzajach komponentów, 
zwłaszcza na silnikach lub innych częściach narażonych na 
wysokie temperatury. Sodaklenz jest produktem, który bez 
wysiłku pozbędzie się karbonizowanych lub zapieczonych 
depozytów.

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji
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PODZESPOŁY ELEKTRYCZNE  
I ELEKTRONICZNE

ZX-54
ZX-54 jest uniwersalnym produktem do konserwacji 
wyłączników elektrycznych, silników i systemów 
zapłonowych, zapewniając nie tylko rutynowe czyszczenie, 
ale także natłuszczenie i wypieranie wilgoci w celu 
utrzymania ciągłej niezawodności.

FASTKLEAN
Duże zabrudzenia układów elektrycznych są szczególnie 
trudne do usunięcia. Wyjątkowa zdolność odtłuszczania 
preparatu Fastklean przywraca sprzęt do perfekcyjnego 
stanu.

LOTOXANE®
Niepalny i praktycznie bezwonny, Lotoxane® wyznacza 
standardy bezpieczeństwa w usuwaniu wszelkiego typu 
tłustych osadów z elementów elektrycznych. Więcej 
informacji na temat produktów Lotoxane® na stronach 
22-23.

Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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PODZESPOŁY ELEKTRYCZNE  
I ELEKTRONICZNE

QED
Idealnym rozwiązaniem do konserwacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych jest QED, który szybko 
i skutecznie czyści i odtłuszcza silniki, rozdzielnice, 
elektromagnesy i podobny tego typu sprzęt.

SUPERSOLVE AS
Supersolve AS jest preparatem bezpiecznym do czyszczenia 
nawet najbardziej wrażliwych komponentów elektronicznych, 
ponieważ nie uszkodzi materiałów izolacyjnych lub płytek 
drukowanych. Zatwierdzony certyfikatem NSF K1.

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji
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PRODUKCJA  
I KONSERWACJA TECHNICZNA

WATER BASED ANTI-SPATTER
Water Based Anti-Spatter jest produktem nieszkodliwym, 
kóry znacznie poprawia bezpieczeństwo podczas prac 
spawalniczych, gdyż może być używany zamiast aerozoli, 
a ponieważ nie pozostawia żadnych osadów, znacznie 
poprawia to adhezję farby.

SUPER SLAKS
Połaczenia śrub i nakrętek a także klinów, łożysk i wałów 
bywają zapieczone lub skorodowane. Super Slaks to 
skuteczny penetrant, który ułatwia ich demontaż.

BREAKFREE TF
Korzystanie z Breakfree TF w procesie obróbki znacznie 
przedłuża żywotność narzędzi i pozwala osiągnąć wyższą 
jakość wykończenia. Szczególnie zalecany do stosowania 
w przeciąganiu, wytłaczaniu, docieraniu, odwirowywaniu 
i krojeniu, gdzie występują skrajne ciśnienia. Niezwykle 
skuteczny przy cięciu i wierceniu stali nierdzewnych.

SYNTHETIC CUTTING FLUID
Synthetic Cutting Fluid nie tylko zapewnia wyjątkowe 
właściwości chłodzenia i smarowania narzędzi 
obróbkowych, ale jego zaawansowana formuła nie 
powoduje korozji ani zanieczyszczeń, jednocześnie 
eliminując nieprzyjemne zapachy.

Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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PRODUKCJA  
I KONSERWACJA TECHNICZNA

WORKSHOP WIPES
Usuwanie resztek klejów, uszczelniaczy, żywic i 
półfabrykatów jest szczególnie trudne podczas 
montażu i demontażu. Workshop Wipes to chusteczki 
nasączone silnymi rozpuszczalnikami, które łatwo 
usuwają tego typu pozostałości.

ADHESIVE SPRAY
Drewno, tekstylia i metale należą do substancji, które 
mogą bardzo łatwo zostać spojone przy pomocy 
Adhesive Spray. Prosty i szybki w użyciu środek jest 
idealny do montażu dywanów i innych ogólnych  
prac montażowych.

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji
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SPRAY GREASE
Spray Grease zapewnia długotrwałą ochronę łożysk i innych 
ruchomych części. Jest bardzo odporny na ścieranie i 
działanie soli.

POWERSOLVE
Lepkie i niewygodne pozostałości takie jak tusze, 
kleje i szczeliwo można łatwo usunąć przy pomocy 
Powersolve, a następnie spłukać wodą, pozostawiając 
czystą powierzchnię. Szczególnie przydatne w branży 
poligraficznej.

HANDY FOAM
Handy Foam to wielofunkcyjny produkt, który umożliwia 
szybkie i wygodne czyszczenie smaru, tłuszczu i 
ogólnych zabrudzeń w miejscu pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem trudno dostępnych miejsc, jak skosy, 
sufity itp.

SILSLIDE
Skuteczny w temperaturze do 260 °C, Silslide jest 
wyjątkowo efektywny w usuwaniu pleśni i polerowaniu 
powierzchni. Bezbarwny, o delikatnym zapachu, idealnie 
nadaje się do zastosowania w obszarach przetwarzania 
żywności. Zatwierdzony certyfikatem NSF H1.

PRODUKCJA  
I KONSERWACJA TECHNICZNA

Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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VISCOLUBE
Skuteczny i długotrwały efekt jest szczególnie trudny do 
osiągnięcia przy szybko przemieszczających się łańcuchach  
i inne elementach obrotowych . Viscolube przylega szybko 
i szczelnie po nałożeniu, co pozwala na zwiększenie 
efektywności procesów produkcyjnych.

CHAIN LUBE
Chain Lube jest przeznaczony do smarowania łańcuchów, 
wiązań, napędów i innych elementów ruchomych. Jest 
smarem o wysokiej lepkości, który mocno przywiera do 
podzespołów,  maksymalizując żywotność części.

PRODUKCJA  
I KONSERWACJA TECHNICZNA

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji
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KONSERWACJA I PRZEGLĄDY

BRIGHT GALVA
Bright Galva umożliwia szybkie i skuteczne naprawy 
powłok galwanizowanych, uszkodzonych przez cięcie, 
spawanie lub przetarcie. Zapewnia długotrwałą ochronę 
antykorozyjną na metalowych powierzchniach.

SHIELD
Shield zabezpiecza przed korozją, zarówno części, 
które są eksploatowane, jak i te magazynowane  lub w 
transporcie. Posiada wyjątkowe właściwości wypierania 
wilgoci oraz ochrony przed korozją zarówno podzespołów 
mechanicznych jak i elektrycznych.

ZINC GALVA
Zinc Galva jest łatwym w użyciu, wyjątkowo skutecznym 
środkiem do ochrony powierzchni galwanizowanych 
i stalowych dla uzupełnienia uszkodzonej 
powłoki antykorozyjnej po procesach cięcia, wiercenia 
i spawania. Może być również stosowany jako preparat 
gruntujący przed malowaniem.

Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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KONSERWACJA I PRZEGLĄDY
SYSTEM DESCALER
Odkładanie się osadów znacznie zmniejsza wydajność 
systemów ogrzewania i chłodzenia. System Descaler jest 
przeznaczony do szybkiego i efektywnego usuwania 
kamienia wodnego oraz tlenków i rdzy z metali i stopów 
żelaznych oraz większości nieżelaznych. Idealny do kotłów, 
kondensatorów, wymienników i rurociągów.

RUST REMOVER 28
Rust Remover 28 pozwala na bardziej kontrolowane, 
mniej agresywne usuwanie rdzy z metali wrażliwych 
i stopów. Doskonały sposób usuwania rdzy przed 
fosforanowaniem, malowaniem lub lakierowaniem.

BRITOX PLUS
Britox Plus usuwa najtwardsze osady z kamienia, 
rdzy i betonu. Może być stosowany do odrdzewiania 
komponentów stalowych, usuwania zaprawy murarskiej 
i betonu ze sprzętów budowlanych. Znakomity do 
czyszczenia cegły i płytek.

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji

Zadzwoń: +44(0)1283 221044 lub odwiedź naszą stronę internetową: www.arrowchem.com
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TUFSTUF
Tufstuf jest łagodnym dla skóry, ale bardzo skutecznym  
środkiem do usuwania olejów i smarów. Bardzo 
efektywny, o delikatnym zapachu, Tufstuf może 
być stosowany również jako żel do calego ciała dla 
pracowników sektorów takich jak górnictwo, produkcja 
ropy naftowej i kanalizacja.

WYPIT
Wypit to chusteczki czyszczące, które umożliwiają 
dokładnie umycie rąk na stanowisku pracy, bez straty 
czasu na niepotrzebne przerwy. Chusteczki pozwalają na 
usuwanie zabrudzeń ze smarów i olejów, gdziekolwiek 
jesteś.

TEXTRA
Do stosowania we wszystkich typach środowisk 
przemysłowych, Textra jest środkiem do czyszczenia rąk 
o zapachu limonki. Usuwa smary, oleje i inne typowo 
przemysłowe resztki, delikatny dla skóry, nawet przy 
częstym stosowaniu.

OCHRONA SKÓRY

Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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PROCARE OS
Procare OS jest kremem do codziennego stosowania, 
szczególnie skutecznym w ochronie przed 
zanieczyszczeniami i wysuszeniem skóry przez oleje 
i rozpuszczalniki. Specjalna formuła umożliwia łatwe 
czyszczenie rąk podczas pracy i po jej zakończeniu.

HANDISAN WIPES
Zapewnienie regularnej dezynfekcji rąk to istotny wymóg 
w środowisku, w którym pracownicy są szczególnie 
narażeni  na działanie bakterii. Handisan Wipes to chusteczki, 
które zabijają 99.999% wszystkich typowych bakterii, ale 
szybko odparowują, pozostawiając miękką skórę. Produkt 
przetestowany zgodnie z normą BS EN1500.

GOLDEN FLUID
Golden Fluid to płyn do czyszczenia rąk, który eliminuje 
najcięższe zanieczyszczenia jakie można napotkać w 
przemyśle. Ciężkie oleje, kleje, asfalt, barwniki, lakiery, 
farby i żywice mogą być łatwo usunięte, pozostawiając 
miękką skórę rąk.

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji
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LOTOXANE® FAST
Lotoxane® Fast to wysoce rafinowana mieszanka rozpuszczalników o słabym zapachu, 
gwarantująca wysoką skuteczność odtłuszczania i minimalny osad po wyschnięciu. Testowany 
i zatwierdzony przez przemysł lotniczy oraz innych producentów najważniejszych rozwiązań 
technicznych, znajduje zastosowanie zarówno w odtłuszczaniu maszyn, elementów i zespołów 
części podczas konserwacji i napraw, jak i w końcowym czyszczeniu przed spawaniem, 
malowaniem, klejeniem lub powlekaniem.

LOTOXANE® FAST WIPES
Łatwe w użyciu Lotoxane® Fast Wipes zapewniają 
czyszczącą moc Lotoxane® w wygodnej formie 
chusteczek, które nie pozostawiają śladów, oszczędzają 
czas, redukują marnotrawstwo i utrzymują miejsce pracy 
w czystości.

KONSERWACJE I NAPRAWY  
W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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WORKSHOP WIPES
Usuwanie resztek klejów, uszczelniaczy, żywic i 
półfabrykatów jest szczególnie trudne podczas 
montażu i demontażu. Workshop Wipes to chusteczki 
nasączone silnymi rozpuszczalnikami, które łatwo 
usuwają takie pozostałości.

LOTOXANE®
Lotoxane® jest powszechnie atestowany w przemyśle 
lotniczym dzięki szerokiej gamie zastosowań w odtłuszczaniu, 
od rampy samolotu do elementów wrażliwych, takich jak 
podzespoły kół i przewody paliwowe. Może być stosowany 
na wszystkich powierzchniach metalowych, plastikowych i 
innych tworzywach sztucznych.

SUPERSOLVE AS
Supersolve AS jest preparatem bezpiecznym do 
czyszczenia nawet najbardziej wrażliwych komponentów 
elektronicznych, ponieważ nie uszkodzi materiałów 
izolacyjnych lub płytek drukowanych. 

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji

Zadzwoń: +44(0)1283 221044 lub odwiedź naszą stronę internetową: www.arrowchem.com
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AIRCRAFT CLEANER 281
Brudne samoloty mają negatywny wpływ na 
postrzeganie marki przez podróżnych, a osadzający się 
brud zwiększa wagę i tarcie samolotu, co powoduje 
wzrost zużycia paliwa i podnosi koszty. Aircraft Cleaner 
281 czyści brud i pozostałości olejów i smarów i nadaje 
powierzchniom długotrwały efekt czystości. 

CARPET SHAMPOO 631
Carpet Shampoo 631 nie tylko czyści, ale również odświeża 
i rozjaśnia dywany i tapicerkę. Usuwa plamy i różnego 
rodzaju zabrudzenia, pozostawiając przyjemny, delikatny 
zapach i uczucie świeżości.

CZYSZCZENIE SAMOLOTU

Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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CHEWING GUM REMOVER
Chewing Gum Remover to szybki i bardzo skuteczny 
środek w żelu przeznaczony do usuwania gumy do 
żucia zarówno z twardych nawierzchni, jak  i wszelkiego 
rodzaju tkanin. 

DEEP CLEAN
Deep Clean to środek czyszczący do stosowania 
wewnątrz samolotów. Łatwo usuwa typowe zabrudzenia, 
takie jak resztki żywności, plamy po napojach i odciski 
palców. Idealny do czyszczenia tacek, stolików, 
podłokietników i okien.

AIRCRAFT DISINSECTANT
Światowa Organizacja Zdrowia wymaga dokładnej 
dezynfekcji samolotów na niektórych trasach. System 
‘one shot’  zapewnia łatwą, dokładną i skuteczną 
eliminację mikroorganizmów w samolotach o dowolnej 
wielkości.

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji

Zadzwoń: +44(0)1283 221044 lub odwiedź naszą stronę internetową: www.arrowchem.com
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LOTOXANE® 
Lotoxane® jest wiodącym na rynku bezpiecznym środkiem odtłuszczającym. Sprawdzony i 
zatwierdzony przez największych producentów, takich jak General Electric, BAe Systems, MAN, 
Gaz, Siemens i Airbus, jest codziennie stosowany na całym świecie do usuwania smarów, 
powłok ochronnych, olejów hydraulicznych i olejów do cięcia metali, tworzyw sztucznych i 
powierzchni malowanych.

Niezwykle wszechstronny, może być aplikowany przy pomocy sprayu, szczotki lub być 
stosowany w zbiorniku zanurzeniowym czy w kąpieli ultradźwiękowej. Niezbyt silny zapach i 
kontrolowane parowanie zmniejszają stopień szkodliwości preparatu w miejscu pracy.  Dzięki 
wysokiej czystości Lotoxane® zapewnia bezpieczną alternatywę dla rozpuszczalników 
przemysłowych, jako że, nie jest sklasyfikowany jako palny, a kontrolowane parowanie 
zmniejsza narażenie na szkodliwe opary w miejscu pracy. 

GRUPA PREPARATÓW LOTOXANE® 
Jeżeli wymagany jest szybszy czas schnięcia, Lotoxane® Fast, Lotoxane® XF i Lotoxane® Triple F 
zapewniają stopniowo szybsze odparowywanie przy zachowaniu tych samych właściwości  co 
Lotoxane® i podobne niskie emisje szkodliwych oparów. Tam, gdzie problemem jest usunięcie 
cięższego osadu smaru lub oleju, Lotoxane® HD oferuje zwiększoną wydajność odtłuszczania, 
z zachowaniem wszystkich cech charakterystycznych Lotoxane®

Dlaczego używać łatwopalnych lub toksycznych 
środków odtłuszczających, gdy seria Lotoxane® 
oferuje równie skuteczną i bezpieczną 
alternatywę?

Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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WYJAŚNIENIE ZAGROŻEŃ 
Temperatura zapłonu - minimalna temperatura, w której 
dana substancja wytwarza taką ilość pary, że ulega ona 
zapaleniu się po zbliżeniu płomienia. Przy temperaturze 
zapłonu 62 ° C Lotoxane®jest klasyfikowany jako niepalny, 
podczas gdy rozpuszczalniki takie jak IPA, MEK lub Aceton 
zapalą się przy niskich lub nawet bliskich zeru temperaturach.

Limit zanieczyszczeń w powietrzu (WEL) - najwyższa 
średnia stężenia oparów, jakie może wdychać pracownik 
zanim nastąpi ryzyko  zawrotów głowy i nudności. Lotoxane® 
posiada WEL 1200mg / M3, czyli dwa razy więcej niż MEK, 
cztery razy niż w przypadku White Spirit i sześć razy tyle co 
Xylene lub Toulene.

Szybkość parowania - szybkość odparowywania, przy której 
lotne związki organiczne (VOC, LZO) są emitowane do atmosfery z 
rozpuszczalników węglowodorowych. W danym okresie Lotoxane® 
emituje połowę LZO White Spirit, 60 razy mniej niż MEK i prawie 100 
razy mniej niż Aceton.

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji

Zadzwoń: +44(0)1283 221044 lub odwiedź naszą stronę internetową: www.arrowchem.com
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ODTŁUSZCZANIE

Produkt

Uniwersalny środek czyszczący. Superclean

Przyjazny dla środowiska środek czyszczący i 
odtłuszczający. Zatwierdzony certifikatem  

CEFAS / HOCNF.
ECAD

Bardzo silny środek czyszczący i odtłuszczający. Citrol

Silny środek nieżrący, który można stosować w 
czyszczących systemach rozpylających. Metaklenz

Bardzo silny, niskopieniący, nieżrący środek 
odtłuszczający do myjek ciśnieniowych. Aquaklenz LF

Bardzo silny środek czyszczący, średniożrący. Universal Powerwash

Bardzo silny środek czyszczący, żrący. Sodaklenz

Łagodny środek do usuwania rdzy i kamienia. Rust Remover 28

Silny środek do usuwania rdzy i kamienia 
z metali żelaznych oraz tlenków z metali 

nieżelaznych.
System Descaler

Bardzo silny środek do usuwania kamienia, 
betonu i rdzy. Britox plus

Preparat do czyszczenia zewnętrznego z 
dodatkiem środka nabłyszczającego. Ecowash Autoshine

Preparat do czyszczenia zewnętrznego na bazie 
kwasu szczawiowego. Oxalwash

Chusteczki czyszczące. Workshop Wipes
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Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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Rozcieńczenie
Rozcieńczenie 

ręczne

Nieżrący, 
bezpieczny dla 

aluminium
Biodegradowalny Niskopieniący

Do użycia na 
gorąco

Do użycia na 
zimno

Do użycia 
przy pomocy 

sprayu

Szczotka/
mop i wiadro

Maszyny 
czyszczące

Myjki 
ciśnieniowe

Zbiorniki 
zanurzeniowe

Myjki 
natryskowe

Myjki 
ultradźwiękowe

1:10 do 

1:200          

1:5 do 1:100        

do 1:20           

1:10 do 

1:200         

1:16 do 1:50      !  

1:10 do 

1:200     

1:20 do 

1:200        

1:4 do 1:8       

1:10 do 1:20  !     

do 1:10      

1:30 do 

1:100       

1:30 do 

1:100        

nie dotyczy  bez piany 

! Po więcej informacji na ten temat, prosimy zajrzeć do karty technicznej Arrow

CZYSZCZENIE TWARDYCH POWIERZCHNI

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji

Zadzwoń: +44(0)1283 221044 lub odwiedź naszą stronę internetową: www.arrowchem.com
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SMAROWANIE

Smar 3 w 1
Mechaniczne 
Elektryczne

Do ogólnego 
stosowania

Olej penetrujący Mechaniczne Z grafitem

Smar zapobiegający 
zatarciom i zapiekom

Zapobiegające zatarciom i zapiekom

Smar ogólnego 
stosowania

Do ogólnego stosowania 

Łańcuchy Lepki, przezroczysty
Łańcuchy i 

przekładnie

Liny naciągowe, koła 
zębate, przekładnie

Czarny, 
przezroczysty Liny druciane, 

otwarte przekładnie 
i łańcuchy

Aplikacja luzem

Wiercenie i gwintowanie

Spawanie

Ocynkowana na zimno  
Ochrona powierzchni

Szare wykończenie

Srebrne wykończenie

SM
AR

Y I
 ŚR

OD
KI

 O
CH

RO
NY

 P
OW

IE
RZ

CH
NI

Ła
ńc

uc
hy

, li
ny

 na
cią

go
we

, k
oł

a 
zę

ba
te

, p
rz

ek
ła

dn
ie

Po
wł

ok
i

Zapewniamy właściwe rozwiązania za każdym razem
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Produkt Penetracja
Wypieranie 

wilgoci
Ochrona przed 

korozją
Właściwości 

smarujące
Likwidacja 

pleśni
Kolor

Właściwości 
powłoki

Odporność na 
ścieranie

Zakres  
temperatur

Shield dobra znakomite znakomita lekkie bursztynowy lekko oleista nie dotyczy
-200C do 
+1200C

Super Slaks znakomita dobra lekkie czarny lekko oleista nie dotyczy nie dotyczy

Seize Eeze nie dotyczy nie dotyczy znakomita ciężkie nie dotyczy miedziany tłusta nie dotyczy do +11000C

Silslide nie dotyczy dobre dobra średnie znakomita przezroczysty lekko oleista nie dotyczy
-400C do 
+2600C

Chain lube dobra dobra średnie przezroczysty lepka, oleista znakomita
pomiędzy -180C 

do +2000C

Wire Rope & Gear 
Lubricant

bardzo dobra bardzo dobre znakomita ciężkie czarny lepka, oleista znakomita
pomiędzy 
-600C do 
+1200C

Wirelube HD dobra bardzo dobre znakomita bardzo ciężkie czarny bardzo tłusta znakomita
pomiędzy 
-600C do 
+1200C

Breakfree TF nie dotyczy ciężkie przezroczysty oleista nie dotyczy
-100C do 
+2000C

Water Based Anti Spatter nie dotyczy niebieski lekko oleista nie dotyczy nie dotyczy

Zinc Galva znakomita nie dotyczy szary nie dotyczy nie dotyczy
pomiędzy -180C 

do 1600C

Bright Galva znakomita nie dotyczy jasnosrebrny nie dotyczy nie dotyczy
pomiędzy -180C 

do 1600C

SMARY I ŚRODKI OCHRONY POWIERZCHNI

Wyznaczamy standardy w czyszczeniu i konserwacji

Zadzwoń: +44(0)1283 221044 lub odwiedź naszą stronę internetową: www.arrowchem.com



     

 
 

 

 

CZAS ODPAROWYWANIAŚRODKI ODTŁUSZCZAJĄCE W AEROZOLU

ODPAROWYWANIE

PREPARATY SPŁUKIWALNE WODĄ
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LOTOXANE® FAST
LOTOXANE® FAST WIPES

LOTOXANE® 

LOTOXANE® H
D

LOTOXANE® XF

LOTOXANE® TRIPLE F

QED

SUPERSOLVE AS

FASTKLEAN

KONTROLO
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BARDZO SZYBKI PROCES W
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Zastosowanie Produkt

Żywica / kleje
Silny środek odtłuszczający Fastklean

Kleje, etykiety i smary GL Remover

Warsztat / 
komponenty

Zastosowanie ogólne, bezzapachowy, 
kontrolowany proces wysychania

Lotoxane®

Zastosowanie ogólne, delikatny 
zapach, szybszy proces wysychania

Lotoxane® XF

Zastosowanie ogólne, bardzo szybki 
proces wysychania

QED

Elektryka / elektronika
Powierzchnie newralgiczne Supersolve AS

Inne powierzchnie QED

Zastosowanie Produkt

Ultradźwięki 25kHz 
@40°C maksymalnie

Bardzo silny wariant Lotoxane® HD

Bezpieczny dla większości 
powierzchni

Lotoxane®

SZYBKI

Zbiornik 
zanurzeniowy

Punkt zapłonu 40°C Lotoxane® Fast

Punkt zapłonu 62°C Lotoxane® HD

Punkt zapłonu 62°C Lotoxane®

WOLNY

M
an

ua
ln

e

Żywica / kleje
Chusteczki Workshop Wipes

Ultraszybki proces wysychania Fastklean

SZYBKI

Ogólne 
odtłuszczanie

Punkt zapłonu -18°C Fastklean

Punkt zapłonu 7°C Lotoxane® Triple F

Punkt zapłonu 27°C Lotoxane® XF

Punkt zapłonu 40°C
Lotoxane® Fast

Lotoxane® Fast Wipes

Punkt zapłonu 62°C Lotoxane®

Punkt zapłonu 62°C Lotoxane® HD

WOLNY

Elektryka/
elektronika

Bezpieczny dla większości 
powierzchni

Lotoxane®

Bardzo silny wariant Lotoxane® HD

Zastosowanie Produkt

Pr
od

uk
ty

 na
 ba

zie
 w

od
y

Mycie ręczne lub 
przy pomocy myjki 

ciśnieniowej

Wielofunkcyjny środek czyszczący Superclean

Środek czyszczący i odtłuszczający 
przyjazny dla środowiska

ECAD

Bardzo silny, żrący Citrol

Bardzo silny, żrący
Universal 

Powerwash

Zbiornik 
zanurzeniowy i 

ultradźwiękowy do 
wartości:

90°C Silny, nieżrący Aquaklenz LF

55°C Bardzo silny, nieżrący Metaklenz

90°C Wyjątkowo silny, żrący Sodaklenz

Niskopieniące myjki 
natryskowe

Silny, nieżrący Aquaklenz LF

Bardzo silny, nieżrący Metaklenz

Wyjątkowo silny, żrący Sodaklenz

Rozpuszczalniki

Zbiornik do mycia części HDD Bardzo silny
albo

Delta Szybki czas 
reakcji

Zbiornik zanurzeniowy

Czyszczenie manualne

Kleje, etykiety i smary GL Remover

Wartości pokazują czas wysychania ‘x’ razy szybciej niż Lotoxane® 
Jako punkt odniesienia, Lotoxane® wysycha z taką samą prędkością jak 
woda. Czas suszenia może być zmniejszony pod wpływem powietrza, 
ciepła lub wycierania powierzchni. Skontaktuj się z przedstawicielem 
technicznym Arrow w celu uzyskania szczegółowych informacji.

T +44 (0)1283 221044 F +44 (0)1283 225731 
W arrowchem.com  E sales@arrowchem.com 
Arrow Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire DE12 6DA, UK in

014

U K A S
MANAGEMENT

SYSTEMS

ISO 14001

CERTIFICATION


