
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odpieniacz 
silikonowy 

CVH MetaClean 
CF/FD 10 

Zastosowanie uniwersalne, 
ścieki, mycie, produkcja. 

Nie używać przed 
malowaniem. 

Nadaje si ę do stosowania  
w przemy śle spo żywczym. 

Kanister 
30 kg 

 
Beczka 
200 kg 

 
IBC 

1000 kg 

Zawarto ść silikonu: 10% 
Zakres temperatur: 0-100 oC 

Możliwo ść zastosowania  
w całym zakresie pH. 

Lepko ść: 1000 mPas (25 oC) 
Dozowanie do wody: 

Początkowo 200 do 600 ppm, nast ępnie 
zmniejszy ć. 

Pozostałe dozowania: 100 do 1000 ppm. 

Odpieniacz 
silikonowy 

CVH MetaClean 
CF/FD 20 

Zastosowanie uniwersalne, 
ścieki, mycie, produkcja. 

Nie używać przed 
malowaniem. 

Nadaje si ę do stosowania  
w przemy śle spo żywczym. 

Kanister 
30 kg 

 
Beczka 
200 kg 

 
IBC 

1000 kg 

Zawarto ść silikonu: 20% 
Zakres temperatur: 0-100 oC 

Możliwo ść zastosowania  
w całym zakresie pH. 

Lepko ść: 3500 mPas (25 oC) 
Dozowanie do wody: 

Początkowo 200 do 600 ppm, nast ępnie 
zmniejszy ć. 

Pozostałe dozowania: 100 do 1000 ppm. 

Wysocewydajny 
odpieniacz 
silikonowy 

CVH MetaClean 
CF/TG 10 

Różnorodne zastosowanie  
z długim okresem działania. 
Do czyszczenia, produkcji, 

ścieków. 
Nie używać przed 

malowaniem. 

Kanister 
30 kg 

 
Beczka 
200 kg 

 
IBC 

1000 kg 

Zawarto ść silikonu: 10% 
Zakres temperatur: 0-100 oC 

Możliwo ść zastosowania  
w całym zakresie pH. 

Lepko ść: 3000 mPas (25 oC) 
Dozowanie do ścieków 50 do 500 ppm,  

następnie zmniejszy ć. 
Pozostałe dozowania: 50 do 500 ppm. 

Tradeon 
Odpieniacz 

F 

Środki do mycia. 
Farby emulsyjne 

0,1 – 0,5 g/kg farby 
 

Tynk 
0,5 – 5 g/kg tynku 

Kanister 
20 kg 

 
Beczka 
190 kg 

 
IBC 

1000 kg 

Bazę stanowi ą zmodyfikowane kwasy 
tłuszczowe, olej mineralny.  
Środek wolny od silikonu, 
Zakres temperatur 0-100 oC 

Skuteczny w roztworach kwa śnych, 
neutralnych i alkalicznych. 
Lepko ść: 30 mPas (25 oC) 

Dozowanie: 10 do 100 ppm 
Temperatura krzepni ęcia: < -10 oC 

Tradeon 
Odpieniacz 

U 

Ścieki, 
Środki do mycia. 

Instalacje biogazowni. 
Nadaje si ę do stosowania  
w przemy śle spo żywczym. 

Kanister 
20 kg 

 
Beczka 
190 kg 

 
IBC 

1000 kg 

Bazę stanowi ą estry kwasów tłuszczowych,  
Środek wolny od silikonu, 
Zakres temperatur 0-100 oC 

Skuteczny w roztworach kwa śnych, 
neutralnych i alkalicznych. 
Lepko ść: 200 mPas (25 oC) 
Dozowanie: 10 do 100 ppm 

Temperatura krzepni ęcia: < -10 oC 

 

 

Rozpuszczanie 
ywic i klejów 

ŚRODKI ODPIENIAJĄCE 

Wielko ści opakowa ń: 20- lub 30 -litrowe kanistry, ewentualnie 200 -litrowe st alowe beczki, inne wielko ści pojemników na życzenie.  
Dalsze informacje znajdziecie Pa ństwo w naszej instrukcji. Wszystkie dane odpowiadaj ą najnowszej wiedzy i s ą na bie żąco weryfikowane. Przekazujemy je jednak bez 

zobowi ązań. 

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:  
 

Form-Pat Sp. z o.o. 
ul. Lednicka 6B 

71-006 Szczecin 
Tel. 91/ 42 82 868 – 870 

Fax. 91 / 42 82 463 
www.formpat.com.pl 

e-mail: form-pat@forrmpat.com.pl 


