PETROMAR®
SUPER WASH
Petromar Super Wash dapat mengatasi dan membersihkan
pelumas/cairan berminyak, juga membersihkan minyak
kental atau karbon serta menghilangkan pelumas di dalam
satu aplikasi tanpa meninggalkan sedikitpun residu. Maka
anda dapat mengecat, memateri/menyatukan serta
memperbaiki suatu area dalam seketika.

Terobosan Pembersih Revolusioner,
Menghilangkan minyak dan Dispersants
RAMAH LINGKUNGAN DAN

BEKERJA EFEKTIF......... LUAR BIASA !!
100% pembersih industri berbahan dasar air" Petromar® Super Wash ( SW-001)" Buatan USA

1. APLIKASI
PETROMAR® Super Wash berbahan dasar air,
yang tidak gampang terbakar, tidak beracun, ramah
lingkungan dan
sangat dikhususkan sebagai
penghilang minyak yang secara luas digunakan pada
kebanyakan industri - industri besar dunia seperti
penyulingan minyak, kontraktor eksplorasi minyak,
jaringan
operator
minyak,
jaringan
uap,
pemeliharaan pesawat terbang, operator kereta
kabel, rel kereta api, operasi tongkang, tangki bahan
kimia pertanian dan sistem bongkar muat.
PETROMAR® Super Wash yakni cairan pembersih
merupakan temuan masa kini sebagai pembersih
industrial. Tenaga kimia alkali pada PETROMAR® Super
Wash tidak sama dengan produk – produk sejenis, hasil
produksi yang luar biasa untuk masalah membersihkan
bahan dasar perminyakan. Kenyataannya PETROMAR®
Super Wash sukses dalam hal membersihkan apapun
sampai saat ini, hanya yang berbahan tajam yang dapat
setara
dengan
PETROMAR®
Super
Wash.
Kenyataannya PETROMAR® Super Wash berhasil
sebagai pembersih pada segala situasi, hingga sekarang,
penyebab-penyebab ekstrim, persiapan penuh resiko
telah mampu dilaksanakan dan diatasi
PETROMAR® Super Wash adalah cairan berbahan
dasar air yang mana tidak beracun yang ramah
lingkungan; tidak mengandung bahan minyak aditip ,
tidak ada halogen atau cuka, tidak ada sulfida, tidak ada
ramuan yang tidak memperlemah / merusak metal dan

campuran mengandung fosfor yang berbahaya terhadap
lingkungan , PETROMAR® Super Wash tidak punya
titik api - tidak mudah terbakar atau pun mengeluarkan
uap beracun; tidak meninggalkan
residu, dalam
kehidupan sehari - hari yang tidak terbatas.
PETROMAR® Super Wash terdaftar pada EPA (
Environmental Protection Agency ), diizinkan oleh USDA
( United States Departement of Administration ), yang
diterima Oleh OSHA ( Occupational Safety an Health
Administration ) dan Persetujuan militer USA.
PETROMAR® Super Wash telah dirumuskan untuk
mencakup pada peralatan dari tugas pembersihan yang
paling sulit seperti pemindahan minyak kental dari
tangki/, permesinan dan beton, untuk membersihkan
noda makanan dari permadani.
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EKSTRA KUAT DAN
MEMBUAT PEKERJAAN ANDA LEBIH MUDAH !!

Mengacu pada daftar PETROMAR® Super Wash
terlampir untuk yang kurang jelas akan kebutuhan
terbaik anda, bantuan Teknis tersedia bagi anda. Metoda
/ cara menggunakan
PETROMAR® Super Wash,
sangat luas, mulai dari penyemprotan dan pengelapan
PETROMAR® Super Wash dapat menyelesaikan
berbagai pembersihan alat, seperti komersil scrubbers,
mesin uap, mesin cuci, noda makanan, hydro blaster, dll.
2. BEBERAPA KEGUNAAN
 Dashboard, bahan pembersih permadani, headliner,
kulit, vinil, pabrik, ban, pencucian mobil, pembersih
ter, pembersih ban, pembersih bumper, pembersih
stiker, pembersih lumut, semprotan binatang unggas,
membersihkan mesin mobil & transmisi, jembatan,
endapan - endapan, lumpur.
 Sangat bagus untuk membersihkan uap air, mesin
cuci, butter worth system, hydro blaster, pembangkit
listrik danau di pinggir laut, pabrik tenaga nuklir,
persiapan metal, penggantian trichloroethylene.
 Aplikasi Khusus: ketel uap coil, heat exchanger, preheaters / pemanas, proses pengaturan suhu coil, AC,
engines block, pompa bromida dan spare part.
3. PETUNJUK
 Dalam pembersihan yang sulit, PETROMAR®
Super Wash sangat efektif jika disemprotkan
dan hanya bekerja selama 30 sampai 60 menit.
 Untuk melengkapi pekerjaan pembersihan,
penyikatan atau pengelapan mungkin diperlukan,
2 : 1 maksudnya ( 2 air : 1 pail PETROMAR®
Super Wash kemudian baru dilap dengan air
secukupnya).

4. INFORMASI UMUM
PETROMAR® Super Wash merupakan bahan yang
paling bagus untuk digunakan di berbagai jenis
tumpahan minyak atau bahan kimia, untuk bahan –
bahan petroleum yang diteruskan dari penyulingan api /
cahaya tidak stabil seperti; minyak nafta, selaput kayu
aseton, MEK, benzen, toluene, bensin, bahan bakar
pesawat jet, diesel, sebagai minyak mentah dan minyak
berat.
PETROMAR® Super Wash dalam menghadapi
tumpahan bahan kimia tertentu ada beberapa factor :
- Terjadinya ledakan: PETROMAR® Super Wash akan
memperlihatkan suatu alat yang penting ketika diberi
kesempatan untuk menjangkau secara kimiawi dengan
berbagai penyelesaian sebagaimana tersebut di atas
adalah mengembalikan uap alami dari dalam material
o

Emisi racun: yang menghasilkan efek penetralan
ketika digunakan didalam situasi ini.

o

Pembatasan: Dengan menyesuaikan sifat merekat
dari
perumusan basis dasar ( dengan
memperbanyak agen) produk dapat ditawarkan
dalam berbagai ragam oleh karena itu kita dapat
menjaga ketumpahan material pada tempat dimana
ia bekerja untuk membersihkan area yang
terkontaminasi.
CATATAN :

Secara Efektif Digunakan Dengan Air Hangat
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PETROMAR®
SUPER WASH SW-001A
PETUNJUK PEMAKAIAN
Heat Exchanger / Sirkulasi panas, Kapal, tangki
penampungan ( tangki bahan bakar ), melumaskan
beton berlapis besi, tangki pembersih lemak, structural &
bagian luar / exterior, mesin/motor, karbon pada kepala
mesin, tempat batu bara , Cosmoline, penyaring lemak,
memeriksa secara seksama / overhauls, pemeliharaan
trafo, block engines, pembersih keran, pembersih
pengangkutan, jalan kereta api dan penggerak, kargo
pesawat dan ruang muatan kapal dan roda/kemudi,
lokomotif.
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PETROMAR®
SUPER WASH SW-001B
PETUNJUK PEMAKAIAN
Alat berat, mobil dan truk, pembersih dek,
pelataran/panggung, ruang mesin/motor, sekat
pemisah, kapal tongkang & kapal tanki, noda
minyak tanah, tiner dan Lumpur petroleum,
mesin - mesin produksi, minyak mesin dan
pelumas pada pelataran parkir dan tempat kerja /
bengkel, sayap pesawat, tiang kapal, mesin bor,
kabel mobil – kawat pengikat
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PETROMAR®
SUPER WASH SW-001C
PETUNJUK PEMAKAIAN
Air dalam ruang kapal, cerobong asap, pakaian
berbahan karet, minyak yang tumpah di tanah &
pasir pantai, vinil, dek, kayu jati, penyaring AC,
bahan pembersih permadani, gelas kaca,
timbangan ikan, lantai berminyak / kotor, dapur
restoran, kamar kecil, gedung perkantoran,
pelataran parkir, pom bahan bakar, pasar,
pembersihan
kotoran
yang
umum
dan
permukaan berminyak/kotor pada lantai produksi,
bengkel, truk sampah dan gudang, dll.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT,
SILAHKAN MENGHUBUNGI DISTRIBUTOR KAMI :

Wira Multi Daya, CV
Tel. ( 62 ) 0765-36120
Fax. ( 62 ) 0765-38709
Website : http://www.petromar-superwash.co.id
e-mail : cv.wmd_dmi@yahoo.co.id
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PEMBERSIH INDUSTRI
MULTI FUNGSI

PETROMAR®
SUPER WASH
Petromar Super Wash dapat mengatasi dan membersihkan
pelumas/cairan berminyak, juga membersihkan minyak
kental atau karbon serta menghilangkan pelumas di dalam
satu aplikasi tanpa meninggalkan sedikitpun residu. Maka
anda dapat mengecat, memateri/menyatukan serta
memperbaiki suatu area dalam seketika.

Terobosan Pembersih Revolusioner,
Menghilangkan minyak dan Dispersants
RAMAH LINGKUNGAN
DAN
Pekerjaan pengelasan dapat dilaksanakan dalam waktu dan
tempat yang bersamaan dengan pekerjaan pembersihan. Sumber
BEKERJA EFEKTIF........
LUAR BIASA !!
daya manusia dapat dioptimasikan dengan waktu pembersihan
yang dapat dipersingkat.
1. Tidak ada pembersih seperti ini
Petromar® Super Wash adalah suatu pembuktian waktu,
pembersih yang mampu mengatasi pekerjaan pembersihan yang
paling berat tanpa resiko yang pada umumnya anda sering hadapi
dan telah teruji. Tidak ada pembersih lain yang dapat
membersihkan yang positif seperti ini dengan menghilangkan efek
negative pada pembersih lain yang biasa digunakan untuk aplikasi
industri. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang anda perlu ketahui
tentang Petromar® Super Wash.
2. Tidak ada titik api / tidak mudah terbakar
Sebab Petromar® Super Wash adalah berbahan dasar cairan air
dengan tidak adanya campuran aktif minyak, sehingga tidak ada
titik api. Para pekerja anda tidak perlu khawatir karena Petromar®
Super Wash tidak dapat terbakar walau bagaimanapun
keadaannya.
3. Tidak ada uap beracun
Tidak berbau, tidak beracun dan yang lainnya serta tidak
mempengaruhi para pekerja.
4. Hemat Waktu dan Tempat
Segalanya adalah untuk efisiensi. Para pekerja anda tetap dapat
bekerja walupun dalam keaadan yang sulit.

5. Tidak Merubah Warna
Ketika pembersih berbahan dasar minyak atau dispersants
dikombinasikan dengan air, hasil yang umum adalah suatu emulsi
putih seperti susu yang terlihat sangat nyata. Tidak dengan
Petromar® Super Wash . Air yang dicampurkan, masih terlihat
jernih dan tidak terpisah.
6. Tidak ada masalah Dengan Lingkungan
Petromar® Super Wash ramah lingkungan. Maka permasalahan
dengan pencemaran lingkungan secara drastic dapat dikurangi.
7. Tidak (ada) resiko transportasi.
Anda dapat mengambil Petromar® Super Wash di manapun (
move to the move ) tanpa keraguan tentang terjadinya kebakaran.
8. Tidak diragukan lagi.
Petromar® Super Wash tidak seperti pembersih cara lama yang
menggunakan bahan minyak untuk menghilangkan kotoran yang
sulit dihilangkan dengan air dan akibat yang ditimbulkan oleh
pembersih cara lama tersebut. Petromar® Super Wash
mengerjakan pembersihan yang paling ringan, sampai berat dan
benar-benar bekerja secara sempurna. kami telah mendapat
banyak bukti dilapangan tentang pekerjaan – pekerjaan ringan
maupun berat. Tidak ada resiko penggunaan Petromar® Super
Wash baik luka atau terbakar. Oleh karena itu Petromar® Super
Wash memberikan pekerjaan anda lebih efisien ekonomis.
Petromar® Super Wash tersedia dalam kemasan jerigen , drum
dan tanki.
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“ EKSTRA KUAT “

Petromar®
Super
Wash
menangani pekerjaan kapal laut
yang berat
dan pekerjaan
pembersihan lepas pantai tanpa
resiko yang umum.

DIREKOMENDASIKAN UNTUK :








PEMBERSIH PELUMAS BERAT
TANGKI PENAMPUNGAN - TANGKI BAHAN
BAKAR
DALAM RUANG KAPAL - TUMPAHAN MINYAK
( BAHAN KIMIA)
PEMBERSIHAN TANGKI DAN PENGAWASAN
STRUKTURAL DAN PEMBERSIHAN BAGIAN
LUAR
MENGHILANGKAN GRAFFITI
MERINGANKAN UNTUK PEMELIHARAAN SEHARIHARI

BAIK UNTUK :









UAP AIR PEMBERSIH
MESIN CUCI
BUTTERWORTH SISTEM
HIDRO BLASTERS
PEMBANGKIT LISTRIK DANAU DI PINGGIR
LAUT
PABRIK TENAGA NUKLIR
PERBAIKAN LOGAM
PENGGANTIAN/PERBAIKAN
TRICHLOROETHYLENE

Dalam
kaitan
dengan
kelengkapan
keamanan
penggunaan
Petromar®
Super
Wash
menjadi
pembersih
pilihan;terkemuka
untuk pabrik tenaga nuklir di
seluruh dunia.

Lemak, karbon dan minyak
berat seperti yang kita jumpai
pada rel kereta api industri
tidak
masalah
bagi
Petromar® Super Wash.
Juga efektif bagi pembersih
yang bersifat graffiti.

PEMBERSIHAN PERALATAN KHUSUS :









COIL KETEL UAP
HEAT EXCHANGER
PREHEATER
PROSES PENGATURAN SUHU COIL
COIL AC
POMPA-POMPA BROMIDA DAN KOMPONEN
BLOK-BLOK MESIN
ALAT BERAT, PENGGERAK

Membersihkan
pemeliharaan
lingkungan untuk pekerjaan
besar seperti Bomber – B1.
Karena
kecepatan
dan
kemudahan
penggunaan
Petromar®
Super
Wash
tersebut. Tidak ada uap yang
beracun dan tidak ada titik api.
Militer USA telah menyetujui
penggunaannya
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“ MEMBUAT PEKERJAAN ANDA LEBIH MUDAH !! “

MANUFACTURERING, RESEARCH & DEVELOPMENT LABORATORY :
HERITAGE LABS, INC – USA
BULK STORAGE, BLENDING , PACKING AND DISTRIBUTION :

PETROMAR INDUSTRIES PTE LTD
196 PANDAN LOOP # 01-05
PANTECH INDUSTRIAL COMPLEX
SINGAPORE 128384
TEL : 65-67766567 FAX : 65-67762965
e-mail : petromar@singnet.com.sg

ASIA-PASIFIC OPERATIONS
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