ALUCLEAN
OPIS IZDELKA
ALUCLEAN je visoko učinkovito kislinsko sredstvo za čiščenje na površinah kot so aluminij in nerjaveče jeklo.
UPORABA
ALUCLEAN se uporablja za čiščenje maščob, olja in umazanijo iz nekovinskih kovin, kot je aluminij. Ne uporabljajte na elektrolitsko pocinkanih površinah. Odstrani okside in povrne sijoči sijaj.

ZNAČILNOSTI
• Odstrani saje in okside iz aluminijeve površine
• Povrne sijaj površini
• Nudi globoko čiščenje
• Brezskrbno za kanalizacijske sisteme
• Biološko razgradljiv

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Brezbarvna

Vonj: 		

Oster

Specifična teža:

1,30 kg / l

pH: 		

<1

Vsebuje: 		

Fosforjevo kislino, mravljinčno kislino, encapillair-aktivne snovi

Plamenišče:

Ni vnetljiv

PAKIRANJE
5 l, 10 l in 25 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Nanesite ALUCLEAN s pršenjem pod nizkim tlakom ali s čopičem. Nato pustite delovati 5 do 15 minut in sperite z vročo ali mrzlo vodo. Če je potrebno, postopek ponovite.

POGOJI UPORABE
ALUCLEAN se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih razmerah, dobro zračite prostor, ko uporabljate v notranjosti.

TEORETIČNA PORABA
Poraba 0,1 do 0,2 l / m². Poraba je močno odvisna od površine, narave in stopnje onesnaženosti in formacijo oksidov.
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni zaprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, brez zmrzali.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice, oblačila, očala in zaščito obraza. Ta izdelek je koroziven za kožo in oči. Za več informacij,
glejte varnostni list.

OZNAČEVANJE
Nevarnost. Povzroča hude opekline in poškodbe oči.

GHS05

OBVESTILO
Avgusta 2018
Ob objavi te izdaje so vse prejšnje publikacije neveljavne.
Navodilo je namenjeno vodilu za uporabo izdelka in odraža najnovejše znanje in tehnologijo. Ker je aplikacija zunaj našega vpliva, MAVRO Int. zavrača vso odgovornost glede
garancije in napačne uporabe izdelka, škode in neposredne škode. Aplikator ostane v celoti odgovoren glede uporabe, izbire izdelkov in rezultatov.

Št. produkta: 57927
MAVRO Slovenia T:+386 (0)1 256 0536 info@mavro-int.si www.mavro-int.si

2018–04-17

stran 2 od 2

