
 

Booble CarWash Active Foam 
Wysokowydajna, skoncentrowana aktywna piana do mycia samochodów, 

ciężarówek i innych pojazdów. Przeznaczona do wszystkich kolorów lakieru. 

pH neutralne. Bezfosforanowa. 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI FAQ 

 

Czym się różni aktywna piana zasadowa od neutralnej? 

Zarówno aktywne piany zasadowe jak i neutralne stosowane są w profesjonalnych myjniach 

samochodowych. Piany neutralne stosuję się najczęściej do powierzchni co do których nie mam 

pewności czy są odporne na zasady. Aktywne piany zasadowe przyśpieszają proces mycia, jednak nie 

pozostają obojętne w stosunku do powierzchni, mogąc je niszczyć. Stosuję się je najczęściej do mycia 

plandek ciężarówek, maszyn budowlanych i rolniczych. Nie zaleca się używanie zasadowych 

aktywnych pian w warunkach domowych. Zasadowe piany wymagają bezwzględnie używania 

środków ochrony osobistej takich jak okulary ochronne, rękawice. Mogą być stosowane tylko przez 

wykwalifikowany personel. Aktywna piana zasadowa wymaga bardzo mocnego procesu spłukania. 

 

Jak przebiega proces niszczenia lakieru przez preparaty zasadowe? 

Zdecydowana większość współczesnych samochodów posiada pod warstwą lakieru powłokę 

cynkową, zabezpieczającą blachę przed korozją (tzw. blacha ocynkowana). Powierzchnia składa się z 

trzech warstw które można w przybliżeniu opisać: 

 

[Blacha-Żelazo(Fe)]  -  [Podkład-Cynk(Zn)]  -  [Lakier] 

 

Gdy na powierzchni powstanie nawet mikroskopijne uszkodzenie lakieru powłoka cynkowa 

zabezpiecza blachę samochodu przez rdzą i korozją poprzez reakcję elektrochemiczną cynku z 

żelazem. Wtedy powłoka składa się już z dwóch warstw, ale dalej jest chroniona przed korozją: 

 

[Blacha-Żelazo(Fe)]  -  [Podkład-Cynk(Zn)]  

 

Niestety preparaty o odczynie zasadowym posiadają w swoim składnie zasady, które reagują z 

cynkiem i rozpuszczają go.  Według reakcji: Zn + 2 NaOH + 2 H2O = Na2[Zn(OH)4] + H2 

W wyniku rozpuszczenia cynku pozostaje już tylko blacha pozbawiona ochrony.   

 

[Blacha-Żelazo(Fe)] 

 

Niezabezpieczone żelazo poddane czynnikom atmosferycznym szybko koroduje 

 

[Blacha-Żelazo(Fe)] + [woda + tlen] = [rdza] 

 

  

Jak przebiega proces niszczenia alufelg i silnika przez preparaty zasadowe. 

Felgi aluminiowe i silnik składają się ze stopów glinu(Al) (zwyczajowo aluminium) z innymi metalami. 

Glin podobnie jak cynk jest narażony na działanie zasad. W przypadku kontaktu zasadowego 

 



preparatu z aluminiowymi felgami i silnikiem następuję rozpuszczanie felg i silnika. Reakcje 

przebiegają następująco: 

 

2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2Na[Al(OH)4] + H2  

2Al + 6NaOH + 6H2O -> 2Na3[Al(OH)6] + 3H2 

 

W wyniku reakcji aluminium z preparatami zasadowymi następuje pokrywanie się powierzchni felg i 

silnika białym nalotem oraz  matowienie powierzchni. 

 

Skąd się bierze tak silne działanie Booble CarWash Active Foam, mimo że preparat posiada odczyn 

neutralny?. 

 

- Powierzchnie samochodu posiadają ładunek ujemny (-) przez co brud mocno przylega do 

powierzchni 

- Cząsteczki preparat Booble CarWash Active Foam posiadają ładunek dodatni (+) 

- Preparat Booble CarWash Active Foam neutralizuje ładunek ujemny dzięki czemu powierzchnia 

staje się neutralna (0) i brud odkleja się od powierzchni  (-)  +  (+)  =  (0) 

 

Czy używając preparatów innych niż o odczynie neutralnym można stracić gwarancję na powłokę 

lakierową samochodu? 

 

Najczęściej tak! Warto sprawdzić to w instrukcji samochodu i karcie gwarancyjnej. Producenci 

samochodów najczęściej zaznaczają że nie wolno używać do mycia pojazdu preparatów innych niż o 

odczynie neutralnym. 

 

Dlaczego należy używać preparatów bezfosforanowych? 

Fosforany powodują zarastanie rzek i Morza Bałtyckiego glonami i sinicami. Możecie to Państwo 

zaobserwować spacerując wzdłuż rzek lub na wakacjach nad Bałtykiem. Zwłaszcza w Gdańsku, Gdyni, 

Sopocie i pobliskich miejscowościach turystycznych. Działanie fosforanów można porównać do 

działania nawozów sztucznych rozsiewanych na polach przez rolników, z tą różnicą że nawozy 

sztuczne powodują pozytywny efekt powiększonych plonów, a fosforany sprzyjają negatywnemu 

zjawisku „zielenienia” rzek i Morza. 

 

 

UWAGA! OCHRONA PRAWNA TEKSTU! 

Kopiowanie ze zmianą całości, oraz fragmentów oryginalnego tekstu i opisów oraz publikacja 

parafrazowanego powyższego tekstu tak że sens logiczny pozostaje i bezspornie jest podobny do 

tekstu powyższego, bez pisemnej zgody zabronione! 

Powielanie tekstu i opisów dozwolone tylko i wyłącznie w całości włącznie z wymienieniem nazwy 

Booble CarWash ACTIV FOAM i marki preparatu ECO SHINE 

Nie zastosowanie się do powyższej uwagi zostanie uznane za naruszenie: 

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) 

- Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, sporządzony w 

Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12) 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, 

poz. 83) 

 


