A-Clean WL
Čisticí prostředek pro silné znečištění
Vysoce koncentrovaný alkalický čisticí prostředek pro specifického silného
znečištění - odstranění odolného znečištění z podlah a dalších povrchů,
odstranění špíny vznikající v dopravě z těžce dostupných míst na vozidlech
atd.
Popis:
A-Clean WL je vysoce koncentrovaný silný čistící prostředek určený k odstranění olejů, mastnoty,
petrolejových skvrn, sazí, stop od pneumatik a dalšího odolného znečištění z vozidel, podlah, nářadí,
kontejnerů apod.
Přípravek je 100% bezpečný i pro hliník. Může rozpouštět barvu používanou na asfaltu v garážích –
vyzkoušejte kompatibilitu přípravku na malém místě.
Použití:
Před použitím vyzkoušejte barevnou resp. materiálovou odolnost čištěného povrchu!!
V závislosti na tvrdosti vody a znečištění nastavte zařízení tak, aby výsledný roztok byl ředěný vodou
v poměru 1:15 až maximálně 1:300. Roztok naneste na čištěný povrch, nechejte krátce působit
(nenechejte zaschnout) a smyjte čistou vodou pod vysokým tlakem. Pro odstranění stop od pryže
doporučujeme koncentraci 1:5 – 1:15.
Odstranění zbytků žvýkaček: Žvýkačku seškrábněte škrabkou. Na zbytek naneste koncentrovaný
přípravek, nechejte 1-2 min. působit a setřete hadrem. Můžete si také vyžádat přípravek z řady
Caramba na rychlé odstranění žvýkaček jejich zmrazením.
Upozornění: Dlouhotrvající kontakt s materiálem může způsobit poškození pryže nebo laku (zvláště
nepůvodního laku) vozidel - doporučujeme nejprve otestovat odolnost materiálu na méně viditelném
místě. Přípravek ředěný méně než 1:30 po skončení práce nenechávejte ve stroji – hrozí rychlejší
opotřebování pryžových těsnění.
Bezpečnostní upozornění:

Dráždí oči a kůži.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte kontaktu s očima a kůží.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže omyjte velkým množstvím vody.

Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle.

V případě požití přípravku okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři etiketu nebo
obal.
Zabraňte zmrznutí přípravku.
Chemická a technická informace:
Vzhled:
Žlutohnědá kapalina
pH:
12,0 - 13,0
3
Hustota:
1,02 g/cm
Biologický rozklad:
Povrchově aktivní složky jsou primárně rozložitelné.
Balení:

10 l / 25 l / 200 l / 1000 l
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