
 
 
 
 
 
Čistící prostředek na hliníková kola automobilů. 
 
POPIS: 
ČISTIČ ALU-KOL - čisticí koncentrát byl speciálně 
vyvinut pro čištění ALU-kol automobilů. Snadno 
odstraňuje znečištění z provozu a z brz.  
Konzervační přísady s NANO-efektem chrání vyčištěný 
povrch před opětovným znečištěním.   
 

VLASTNOSTI: 
složení: zásady, komplexotvorné látky, pomocné látky a 
vůně 
pH: 1,7 
 

SPOTŘEBA: závisí na stupni znečištění, přesnou 

spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním 
povrchu 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt. 
 

SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech při 
teplotách od 0°C do +30°C. Chraňte před mrazem a 
přímým slunečním zářením. Výrobek nemá omezenou 
dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
V případě běžného znečištění od vozovky a prachu z 
brzdového systému zřeďte ČISTIČ ALU-KOL 1:10 
vodou a nastříkejte postřikovačem na vnější stranu kol. 
Po krátké době působení opláchněte horkou vodou 
(min. +50°C).  
Vnitřní strany ráfku, který je extrémně znečištěný, 
postříkejte neředěným roztokem nebo jej zřeďte 1:1 
vodou a nechte 10 minut působit. Nečistoty mechanicky 
rozvolněte kartáčem na mytí aut nebo bílým PADem a 
opláchněte vodou. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako žíravý/dráždivý pro 
kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
Místa nechtěně zasažená přípravkem omyjte mýdlem a 
opláchněte hojně vodou. 
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 

DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.  
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.  
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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