ALUCLEAN
PRODUCTOMSCHRIJVING
ALUCLEAN is een hoogst efficiënte zure reiniger voor vette aanslag, roet, nicotine en zware vervuiling op alle non-ferro metalen zoals
aluminium.
TOEPASSING
ALUCLEAN wordt gebruikt voor het schoonmaken van non-ferro metalen zoals aluminium. Niet gebruiken op electrolytisch verzinkte
oppervlakken. Verwijdert oxiden en geeft tevens weer een mooi glanzend uiterlijk.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•

Verwijdert roet en oxide van aluminium oppervlakken.
Glansherstellend
Geeft diepe reiniging
Onschadelijk voor rioleringssystemen.
Biologisch afbreekbaar

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vlampunt:		

Kleurloos
Scherp zuur
1,30 kg/liter
<1
Fosforzuur, mierenzuur en oppervlakte actieve stoffen
Niet van toepassing

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
ALUCLEAN kan bij alle weersomstandigheden toegepast worden, bij binnen gebruik de ruimte goed ventileren.
Niet in de volle zon of op warme ondergrond gebruiken.
GEBRUIKSAANWIJZING
ALUCLEAN aanbrengen met een lagedrukspuit of een borstel. Vervolgens 5 tot 15 minuten laten inwerken, doorhalen met een witte pad
versnelt de werking. Afspoelen met warm of koud water. Herhaal indien nodig de procedure.
VERPAKKING
5 liter, 10 liter en 25 liter.
THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 0,1 - 0,2 l/m². Verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond, aard en mate van vervuiling en oxidevorming.
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OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht. Dit product
is corrosief voor de huid en ogen. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.
ETIKETTERING
Gevaar. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

GHS05

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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