
SOLAR WASH 

PROTECT 

Mycie modułów PV 

Solar Wash Protect (SWP) 

SOLAR WASH PROTECT

SWP

To skoncentrowany produkt , który rozcieńcza się z wodą w celu stworzenia 

płynu czyszczącego. 

Myje i chroni moduły fotowoltaiczne pozostawiając je czyste na dłuższy 

okres czasu.

Biodegradowalny

Nie szkodliwy dla roślin/zwierząt i środowiska wodnego

Nie zawiera rozpuszczalników/pH neutralnych

Nie wpływa na szyny metalowe i powłoki antyrefleksyjne

Ochrona powierzchni

Zmniejsza ilość zacieków i częstotliwość czyszczenia

Nie zawiera fosforanów i chloru 

Przyjazny dla środowiska

KONCENTRAT DO MYCIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Jest to koncentrat, rekomendowany przez producentów modułów 

fotowoltaicznych z listy Tier 1 takich jak:  SunTech, Longi, Jinko Solar 

czy Trina Solar.



SOLAR WASH PROTECT

to skoncentrowany produkt,

który po rozcieńczeniu 

w wodzie, służy do mycia 

i ochrony modułów 

fotowoltaicznych

pozostawiające je czystsze 

na dłuższy czas

Ułatwia i optymalizuje proces czyszczenia.

Jest bezpiecznym i wydajnym środkiem do czyszczenia modułów.

Nie uszkadza żadnego komponentu panela solarnego,

Pozostawia specjalną warstwę  antyadhezyjną ,zredukuje ona znacznie gromadzenie 

się brudu. To z kolei zwiększy produkcję energii z Twojej instalacji PV.

Do stosowania na łatwe, średnie i ciężkie zabrudzenia,

Zmniejsza zużycie wody.

+ 1,5 ÷ 5%

SOLAR WASH PROTECT

SWP

REKOMENDOWANY PRZEZ PRODUCENTÓW MODUŁÓW PV TIER1

Solar Wash Protect
Detergenty powszechnie 
używane do czyszczenia 

modułów PV
Woda

Funkcja czyszczenia � � �

Specyficznie do modułów PV � � �

Funkcja ochrony modułu � � �

Biodegradowalny � � �

Super skoncentrowany � � �

Mniejsze zużycie wody � � �

Większe uzyski energii � � �

Przetestowane przez laboratorium 
TÜV w celu bezpiecznego 
użytkowania z panelami PV

� � �

Aprobata producentów modułów 
fotowoltaicznych

� � �
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Funkcja czyszczenia

Przeznaczenie do modułów PV

Funkcja ochrony modułu

Biodegradowalny

Super skoncentrowany

Mniejsze zużycie wody

Większe uzyski energii

Rekomedowany

Solar Wash Protect Inne detergenty

WIĘKSZE UZYSKI

Przetestowane przez 

laboratorium TÜV

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANY

2 kg butelka tego koncentratu wystarcza na przygotowanie 100l płynu, co pozwala na umycie 

blisko 250 mocno zabrudzonych modułów fotowoltaicznych!

Specyfikacje dotyczące rozcieńczania znajdują się w dokumentacji technicznej.

To innowacyjne, unikatowe , w pełni przetestowane oraz zatwierdzone przez producentów 

modułów fotowoltaicznych rozwiązanie do mycia modułów fotowoltaicznych, które działa 

efektywnie na szerokie spektrum zanieczyszczeń jak ptasie odchody, kurz, pył cementowy, 

pyłki, porosty, pył węglowy i inne. Ponadto pozostawia warstwę anty przylegającą na panelu 

fotowoltaicznym.

SKUTECZNY I WYDAJNY
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