
 

 
 
 

 
 

    

čisticíčisticíčisticíčisticí    prostředek na hliníkprostředek na hliníkprostředek na hliníkprostředek na hliník    
    

� čistí čistí čistí čistí rychle a rychle a rychle a rychle a beze skvrnbeze skvrnbeze skvrnbeze skvrn        
� víceúčelové použití: odstraní rez,víceúčelové použití: odstraní rez,víceúčelové použití: odstraní rez,víceúčelové použití: odstraní rez,    kotelní kámenkotelní kámenkotelní kámenkotelní kámen, řasy, řasy, řasy, řasy    
� velmi ekonomické použití velmi ekonomické použití velmi ekonomické použití velmi ekonomické použití     
� zabraňte kontaktu se skleněnými zabraňte kontaktu se skleněnými zabraňte kontaktu se skleněnými zabraňte kontaktu se skleněnými povrchypovrchypovrchypovrchy    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ALCLEANALCLEANALCLEANALCLEAN    je multifunkční kyselý čisticí prostředek na čištění a renovaci dílů z hliníku. 
Odstraňuje nečistoty, vápenaté usazeniny, kotelní kámen, řasy. 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
Ekonomické využití a rychlost působení oceníte při údržbě konstrukcí, dopravní techniky (disky 
kol, bočnice návěsů, palivové nádrže kamiónů) a kolejových vozidel (tramvaje, lokomotivy), strojů 
a zařízení v potravinářských provozech a zpracovatelských provozech masa, myček a povrchů 
odolných kyselinám jako jsou dlažby a obklady. 
 

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ALCLEANALCLEANALCLEANALCLEAN lze podle stupně znečištění ředit vodou až 1:10.     
Nanášejte rozprachem, štětcem nebo kartáčem odolným vůči kyselinám.  
Nechte 15 – 20 minut působit a opláchněte dostatečným množstvím nejlépe tlakové vody.  
SSSSkleněnékleněnékleněnékleněné    plochy plochy plochy plochy vvvv    blízkosti aplikace předem blízkosti aplikace předem blízkosti aplikace předem blízkosti aplikace předem navlhčetnavlhčetnavlhčetnavlhčete e e e ––––    může dojít kmůže dojít kmůže dojít kmůže dojít k    jejich naleptání.jejich naleptání.jejich naleptání.jejich naleptání.        
 

Bezpečnostní Bezpečnostní Bezpečnostní Bezpečnostní varování:varování:varování:varování:    
� ALCLEAN lijte do vody, ne naopak!ALCLEAN lijte do vody, ne naopak!ALCLEAN lijte do vody, ne naopak!ALCLEAN lijte do vody, ne naopak!        
� Nepoužívejte na přímém slunečním světle nebo za vysokých teplot. 
� Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.    
� Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
� Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
� V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto 

označení.        
 

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
vvvv    bezpbezpbezpbezpečnostním listu a na etiketě. ečnostním listu a na etiketě. ečnostním listu a na etiketě. ečnostním listu a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:  Vzhled:  hnědá kapalina    
                    Hustota:   1,146 g/cm3    
                    Hodnota pH:   2 - 3    
                     

        BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  25l, 200l (obj. č. 101025, 101200) 
 

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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