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MÔ TẢ SẢN PHẨM: 
Super Lube® Super Kleen Cleaner/Degreaser là dung dịch đa năng không dung 
môi, có công thức đặc biệt, được thiết kế để làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, cặn 
bẩn và mực in trên hầu hết mọi bề mặt và an toàn với nước. Super Lube® 
Super Kleen Cleaner/Degreaser dễ sử dung, có thể sử dụng nguyên chất hoặc 
pha loãng theo yêu cầu.

ĐẶC TÍNH: 
 Khả năng tự phân hủy
 pH = 9 (đậm đặc)
 Không chứa dung môi
 Không cháy

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU: 
 Máy giặt bồn
 Máy nén
 Bề mặt kính
 Bê tông

 Thân thiện với môi
trường

 Đã đăng ký cùng
NSF (A1), #151517,
vệ sinh chung

 Bộ đếm
 Động cơ
 Sàn nhà
 Xe nâng
 Bẫy dầu mỡ

 Chất kháng khuẩn tác
dụng nhanh tiêu diệt
cả khuẩn E. coli và
salmonella

 Bề mặt cứng
 Máy móc
 Công cụ
 Dụng cụ nhà bếp

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI: 
Mã Quy Cách
10004 4 oz. Chai xịt phun sương 
10032 1 Quart Chai xịt tay 
10001 1 Gallon Chai 
10005 5 Gallon Thùng 
10060 55 Gallon Thùng Phuy 

TÍNH CHẤT: 
 Thử nghiệm Đánh Giá 

Màu sắc: Trong
Mùi: Nhẹ
pH: 9 (concentrate) 
Độ nhớt: Nước loãng
Độ hòa tan trong nước Tan
Trọng lượng riêng: 1.03 
Dạng chất: Dung dịch
Điểm chớp cháy °F (°C): Không có
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THỬ NGHIỆM E. COLI :

Sau đây là  kết quả xét nghiệm vi khuẩn E. coli:  

McFarland 0.5 Suspension: Lượng ban đầu: 1.5 x 108 CFU/ml 

Thời gian ủ bệnh                     CFU/ml Lượng ức chế Phần trăm ức chế
Mẫu ban đầu 0 >5.18 100 
1 Ngày 0 >5.18 100 

McFarland 0.5 Suspension: Sau 24 giờ ủ bệnh: 1.3 x 108 CFU/ml           

Quét mã QR hoặc bấm vào đây để có thông tin chi tiết trên thử nghiệm này.

THỬ NGHIỆM SALMONELLA:

McFarland 0.5 Suspension: Lượng ban đầu: 1.5 x 108 CFU/ml 

Thời gian ủ bệnh                    CFU/ml Lượng ức chế Phần trăm ức chế
Mẫu ban đầu 0 >5.18 100 
1 Ngày 0 >5.18 100 

McFarland 0.5 Suspension: Sau 24 giờ ủ bệnh 1.3 x 108 CFU/ml 

Quét mã QR hoặc bấm vào đây để có thông tin chi tiết trên thử nghiệm này.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 Sử dụng trên: Lượng pha: Dụng cụ: 
Sàn bê tông, sàn (tẩy sáp), động 
cơ dính dầu mỡ, lốp vành 
trắng.

Sử dụng nguyên chất hoặc pha  
theo công thức 1 phần chất tẩy 
rửa và 2 phần nước

Cạo sạch cặn bẩn. Xịt hoặc quét 
lên. Để khô. Quét đều khu vực 
xịt. Rửa hoặc lau sạch.

Thiết bị máy bay, ắc quy, 
tường garage, máy móc, thiết 
bị, ngành hàng hải, lò nướng, 
ống dẫn, phớt nhựa, thảm, 
thảm cao su, vải bọc, bàn làm 
việc.

pha theo công thức 1 phần 
chất tẩy rửa và 3 phần nước

Xịt hoặc quét bằng vải mềm. 
Quét đều khu vực xịt. Rửa 
hoặc lau sạch

Nhôm, mica, inox, vách, đồ gỗ 
(làm sạch từ dưới lên), dụng cụ, 
rèm xếp, làm sạch chung.

pha theo công thức 1 phần chất 
tẩy rửa và 6 phần nước

Xịt hoặc lau. Nếu bề mặt có vết 
bẩn lâu ngày, hãy sử dụng nước 
nóng.

Đồ sứ, gạch nung, ngói. pha theo công thức 1 phần 
chất tẩy rửa và 10 phần nước

Xịt hoặc quét bằng vải, bọt 
biển ẩm. Lau sạch 

HẠN SỬ DỤNG/ BẢO HÀNH: 

See Safety Data Sheet (SDS)  
for further details regarding 
safe use of this product. 

Made in USA 

Các sản phẩm Super Lube® có thời hạn sử dụng khuyến nghị năm (5) năm khi được bảo quản trong thùng chứa 
ban đầu và trong môi trường xung quanh hợp lý. Thời hạn bảo hành hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày mua. Để 
biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html.  

Thông tin được cung cấp trong Bảng thông số kỹ thuật này bao gồm các khuyến nghị sử dụng và ứng dụng sản phẩm dựa trên kiến   thức và 
kinh nghiệm của chúng tôi về sản phẩm kể từ ngày đăng bản tin này. Sản phẩm có thể có nhiều ứng dụng khác nhau cũng như ứng dụng và 
điều kiện làm việc khác nhau trong môi trường của bạn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, Synco Chemical Corporation không chịu 
trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi đối với các quy trình và điều kiện sản xuất mà bạn sử dụng chúng, cũng như các ứng 
dụng và kết quả. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên thực hiện các thử nghiệm trước để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi.  

Tất cả nhãn hiệu Super Lube® và Syncolon® trong tài liệu này đều là nhãn hiệu của Synco Chemical Corporation.  
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