
 

 

 

ALCHEMIA S.r.l.  

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia 

Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532  

Internet: www.alchemia.biz   E-mail: info@alchemia.biz 
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                 MC100 F 
DETERGENT DEGRESANT PENTRU DECARBONIZARE SPECIAL PENTRU STATIILE DE 
SPALARE ECO 100 F & MASINILE PENTRU SPALAT PIESE IN MOD MANUAL LA RECE 
 

CARACTERISTICI SI APLICATII 
MC100 F este un degresant de ultima generatie cu 
proprietati detergente superioare, proiectat în 

conformitate cu standardele cele mai avansate și 
moderne anti-poluare. 
MC100 F este proiectat și fabricat în laboratoarele 
noastre, pentru înlocuirea solvenților și a lichidelor  
așa numite "biologice" ineficiente și frecvent urât 
mirositoare. 

 
MC100 F este, de fapt, total lipsit de solvenți (COV)  
de orice tip sau de diferite tipuri de microorganisme, 

dar este compus din agenți activi de suprafață 
selectați, toti cu caracteristici INCI (cosmetice), care 
îi permit să aiba o acțiune de detergent de 
degresare si protector de calitate superioara, capabil 
să înlocuiască cu ușurință solvenții.  
Actiunea sa permite eliminarea de resturi de ulei, 
grăsime, murdării grele, reziduuri de carbon, fie la 

cald fie la rece, fără a provoca ruginirea metalelor 
feroase si fara a degrada partile din plastic delicate 
sau  metalele, cum ar fi aluminiu sau altele. 

CUM ACTIONEAZA 
MC100 F intra sub murdarie, o desprinde, o inmoaie 
si emulsioneaza grasimea, reziduurile de carbon etc. 

Caracteristica inovatoare a MC100 F constă în faptul 
că, după spălare, partea de ulei, grăsimi, emulsionate 

prin efectul de surfactant, după câteva minute, se 
separă și iese la suprafață. Această proprietate 
permite operatorilor să efectueze întreținerea 
lichidului de spălare pur și simplu eliminand uleiul 

care s-a separat, prelungind astfel foarte mult durata 
de viata a detergentului. Această caracteristică va 
permite să nu se elimine niciodată soluția de curățare, 
ci pur și simplu sa fie completata, cu un mare avantaj 
din punct de vedere economic. 

MOD DE UTILIZARE 
 Pentru rezervoare (de spalare) noi, (ECO100 

F) este suficient sa se umple rezervorul cu 
MC100 F pana la nivelul indicat la cada si se 
poate trece la lucru. 

 Pentru rezervoare (de spalare) deja 
existente,  este esențiala eliminarea produsului 
vechi, efectuarea unei curățari, apoi  umplerea 

cu MC100 F. După întreținerea/curatarea 
rezervorului  se toarnă MC100 F într-o cantitate 
adecvată pentru atingerea nivelului indicat în 
rezervorul de orice marca si model, apoi se 
continua cu spălarea cu pensula sau prin imersie 
a pieselor care urmează să fie curățate. 

 
STATIE DE SPALARE ECO 100 F 

 

CE SE POATE FACE CU MC100 F 

       
                     Inainte                            Dupa 

         
                            Inainte             Dupa 
MC100 F acesta este in mod particular recomandata 
pentru operațiile de degresare și curățare a: 
 
 Detalii de camioane cu motor, tractoare, mașini și 

motocicle 
 Ciocane și ciocane pneumatice și / sau electrice; 
 Piese metalice rezultate din așchii de prelucrare 

sau alte procese 
 Diferite obiecte din toate tipurile de materiale 

(cauciuc, plastic, fier, aluminiu, alama, aliaj de 
zinc etc.) 

 

Combinația dintre ECO 100 F stația de spălare + 
MC100 F asigură crearea unui loc bine delimitat 
în cadrul unei întreprinderi industriale sau auto, 
unde operatorii pot avea acces pentru a efectua 
curățarea și degresarea evitând astfel să 

folosească locuri temporare, riscante, 

necontrolate și ineficiente în ceea ce privește 
timpul, rezultatele, consumul de produse si 
eliminarea acestora. 

 


