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DENATURAT

92% ALKOHOL ETYLOWY
CHARAKTERYSTYCZNY
ZAPACH

H₂O

MIESZA SIĘ
Z WODĄ

CH3OH

NIE ZAWIERA
METANOLU

BARDZO
SZYBKO
ODPAROWUJE

ODTŁUSZCZA

ZASTOSOWANIE W GARAŻU:
jako rozcieńczalnik do farb i lakierów

podczas lutowania

do odmrażania zamków/kłódek

do mycia zabrudzonych narzędzi

do ochrony spryskiwaczy przed mrozem

do czyszczenia pneumatyki samochodowej

ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE:
FARBIARSKIM

FARMACEUTYCZNYM

W produkcji kauczuku syntetycznego

KOSMETYCZNYM

W produkcji środków dezynfekujących

PETROCHEMICZNYM

Do konserwacji preparatów anatomicznych

ZASTOSOWANIE W DOMU:

do czyszczenia luster z lakieru do włosów

do czyszczenia pedzli do makijażu
do czyszczenia srebra (po zmieszaniu
z krochmalem)

do opalania drobiu

KUCHNIA

ŁAZIENKA

do czyszczenia zlewów i armatury chromowanej

jako paliwo do kuchenek/lamp

do odświeżania gąbek kuchennych

do czyszczenia stali nierdzewnej

do usuwania naklejek
do czyszczenia rolet poziomych niemateriałowych,
z wyłączeniem rolet w kolorach jasnych i białym

do czyszczenia tablic suchościeralnych

do odkażania

do rozcieńczania olejków zapachowych

do stawiania baniek leczniczych

jako ekologiczna podpałka do grilla

do odświeżania i dezynfekcji butów

do czyszczenia plam po długopisach/markerach

wyrób certyfikowany
na zgodność z PN-A-79532:1999

DYNATUROT

60% ALKOHOL ETYLOWY

H₂O

MIESZA SIĘ
Z WODĄ

SZYBKO
ODPAROWUJE

ZASTOSOWANIE W DOMU:
do czyszczenia plam po długopisach/markerach

do czyszczenia luster z lakieru do włosów
do czyszczenia rolet poziomych niemateriałowych,
z wyłączeniem rolet w kolorach jasnych i białym

do rozcieńczania olejków zapachowych

do czyszczenia zlewów i armatury chromowanej

ZASTOSOWANIE W GARAŻU:
do ochrony spryskiwaczy przed mrozem

do odmrażania zamków, kłódek

do odladzania części mechanicznych zimą

jako rozcieńczalnik farb i lakierów

ODTŁUSZCZA

DYNATUROT

DENATURAT
jako rozcieńczalnik do farb i lakierów

GARAŻ

podczas lutowania
do odmrażania zamków/kłódek
do mycia zabrudzonych narzędzi
do ochrony spryskiwaczy przed mrozem
do czyszczenia pneumatyki samochodowej

ŁAZIENKA

do odladzania części mechanicznych zimą
do czyszczenia zlewów i armatury chromowanej
do czyszczenia luster z lakieru do włosów
do czyszczenia pedzli do makijażu
do czyszczenia srebra (po zmieszaniu z krochmalem)

KUCHNIA

do opalania drobiu
jako paliwo do kuchenek/lamp
do odświeżania gąbek kuchennych
do czyszczenia stali nierdzewnej

ZASTOSOWANIE OGÓLNE

do czyszczenia rolet poziomych niemateriałowych, kolorowych
do czyszczenia tablic suchościeralnych
do odkażania
do rozcieńczania olejków zapachowych
do stawiania baniek leczniczych
jako ekologiczna podpałka do grilla
do odświeżania i dezynfekcji butów
do czyszczenia plam po długopisach/markerach
do usuwania naklejek

PRZEMYSŁ

w przemyśle farbiarskim
w przemyśle farmaceutycznym
w przemyśle kosmetycznym
w przemyśle petrochemicznym
w produkcji kauczuku syntetycznego
w produkcji środków dezynfekujących














































