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 Cleanox to nowy i prosty w użyciu 

produkt do czyszczenia przebarwień po 

spawaniu. Zapewnia on błyskawiczne 

czyszczenie stali nierdzewnych, a także 

przywrócenie przebarwionym miejscom 

własności antykorozyjnych, bez 

specjalistycznego przygotowania miejsca 

pracy. Po użyciu oczyszczone miejsca muszą 

zostać jedynie spłukane czystą wodą lub 

wytarte suchą szmatką. 

 

 

 

 

 

  

W miejscach przebarwionych stal często 

traci odpornośc na korozję. Cleanox – po 

usunięciu przebarwienia – przywraca pełne 

własności antykorozyjne w przebarwionych 

wcześniej miejscach i dzięki temu można go 

używać także do usuwania błędów 

wykonawczych tj. przywracania własności 

antykorozyjnych materiału.  

 

 

 

 

 

 

 

 Istotną cechą Cleanox’a jest fakt, że 

podczas pracy działanie systemu ogranicza 

się wyłącznie do przeznaczonego do 

czyszczenia fragmentu metalu. To oznacza, 

że nie jest potrzebne specjalne 

przystosowanie pomieszczeń, w których 

system jest używany. Jest całkowicie 

nietoksyczny, gdyż do czyszczenia używany 

jest jedynie elektrolit. 
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Spoina po czyszczeniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści: 
 

 Atrakcyjna cena!!! 
 Czyszczenie przebiega natychmiastowo. 
 Możliwość czyszczenia, 

elektropolerowania oraz znakowania stali. 
 Nie jest wymagana dodatkowa obróbka 

mechaniczna. 
 Nie ma potrzeby specjalistycznego 

przygotowania elementu i pomieszczenia. 
 Po oczyszczeniu element odzyskuje pełne 

własności stali nierdzewnych. 
 Do czyszczenia wymagany jest jedynie 

elektrolit. 
 Nadmiar płynu można zebrać suchą 

szmatką. 
 Elektrolit nie wymaga neutralizacji. 

Akcesoria: 

 Do urządzenia można osobno dokupić 
wszystkie części eksploatacyjne. 

 Elektrolit dostępny w atrakcyjnej cenie. 

Parametry techniczne: 

Gabaryty 280x150x195 

Masa 3 kg. 

Zasilanie 230 V 

Pobór prądu 250 W 

 Dla stałych klientów oferujemy 
atrakcyjne rabaty. 

 

 Bezpieczny dla środowiska i użytkownika. 

Cennik: 

Cleanox 980 PLN* 
Elektrolit 180 PLN* (5 l.) 

720 PLN* (25 l.) 

Szmatki czyszczące 5 PLN* szt. 

Dodatkowa rączka 250 PLN* 
*  cena netto 

Spoina przed czyszczeniem 


