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СЪРФ е уникална формулировка, съдържаща микроорганизми и специална смес от  СЪРФ е уникална формулировка, съдържаща микроорганизми и специална смес от  

биоразградими почистващи препарати. СЪРФ е безопасна алтернатива за почистване на  биоразградими почистващи препарати. СЪРФ е безопасна алтернатива за почистване на  

маслени петна от коли, камиони и оборудване. СЪРФ може да се прилага върху бетон,  маслени петна от коли, камиони и оборудване. СЪРФ може да се прилага върху бетон,  

боядисани повърхности, асфалт… боядисани повърхности, асфалт… 

  

Как действа СЪРФ Как действа СЪРФ 

Маслените петна по бетонни повърхности в гаражи, бензиностанции и паркинги са сложни смеси от 

различни автомобилни продукти. В суровият нефт се намират няколко хиляди типа въглеводороди, както и 

продуктите след дестилация на нефта – бензин, дизел и смазочни масла. СЪРФ комбинира химична и 

микробиална технология с цел почистване на твърди повърхности. Основната микробиална съставка е 

показала ефективност при разграждане на вещества като природен газ, дизел, деривати на петролната 

дестилация (толуол, ксилол, бензол), фенол, катехол, крезол и полиароматни съединения (нафтол, 

фенантрен и бифенол).  

Маслените петна по бетонни повърхности в гаражи, бензиностанции и паркинги са сложни смеси от 

различни автомобилни продукти. В суровият нефт се намират няколко хиляди типа въглеводороди, както и 

продуктите след дестилация на нефта – бензин, дизел и смазочни масла. СЪРФ комбинира химична и 

микробиална технология с цел почистване на твърди повърхности. Основната микробиална съставка е 

показала ефективност при разграждане на вещества като природен газ, дизел, деривати на петролната 

дестилация (толуол, ксилол, бензол), фенол, катехол, крезол и полиароматни съединения (нафтол, 

фенантрен и бифенол).  

Предимства на СЪРФ  Предимства на СЪРФ  

 Осигурява незабавно и видимо почистване   Осигурява незабавно и видимо почистване  

 Почиства ефективно най-различни твърди повърхности  Почиства ефективно най-различни твърди повърхности 

 Разгражда въглеводороди и помага на сепараторите за масла  Разгражда въглеводороди и помага на сепараторите за масла 

 Безопасна алтернатива на опасните киселинни и алкални препарати  Безопасна алтернатива на опасните киселинни и алкални препарати 

 По-безопасен за ползващият и за околната среда  По-безопасен за ползващият и за околната среда 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Снимки:

 

Снимки: Десните страни са намокрени със Сърф и след това почистени с вода:  

A) след 6 часа      Б) след 6 дни 

 

 

СССЪЪЪРРРФФФ  
ПППооочччиииссстттвввааанннеее   нннааа   бббееетттоооннн   иии т   ттвввъъърррдддиии   пппооовввъъърррхххннноооссстттиии   оооттт   мммааассслллааа 
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Указания за употреба : Указания за употреба : 

 Използвайте продукта без разреждане при силно замърсени повърхности  Използвайте продукта без разреждане при силно замърсени повърхности 

 Използвайте 100-200 мл. на 1 л. вода при нормално почистване  Използвайте 100-200 мл. на 1 л. вода при нормално почистване 

Разбъркате добре преди употреба за да хомогенизирате микроорганизмите в продукта. Навлаж-

нете повърхността която ще се почиства. Напръскайте или излейте върху местото.  Разтъркайте с 

четка. Оставете да престои 10 – 20 мин. или по-дълго при трудни петна. За по-добър ефект, 

разтъркайте с четка преди да изплакнете местото. Повторете процедурата ако е необходимо.  

Разбъркате добре преди употреба за да хомогенизирате микроорганизмите в продукта. Навлаж-

нете повърхността която ще се почиства. Напръскайте или излейте върху местото.  Разтъркайте с 

четка. Оставете да престои 10 – 20 мин. или по-дълго при трудни петна. За по-добър ефект, 

разтъркайте с четка преди да изплакнете местото. Повторете процедурата ако е необходимо.  

    

Опаковка: Опаковка: 

500 мл. в пластмасово шише  500 мл. в пластмасово шише  

  

Съхранение и безопасност: Съхранение и безопасност: 

Съхранявайте в студено и сухо помещение. При контакт с очите, промийте незабавно с много вода. Не 
поемайте през устата. 
Съхранявайте в студено и сухо помещение. При контакт с очите, промийте незабавно с много вода. Не 
поемайте през устата. 

    

ПППрррииирррооодддааатттааа ввв нннааашшшииияяяттт дддоооммм ... ... ...  


