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ALUX  

Technický list 

 

 

Kyselý přípravek na pravidelné mytí silně znečištěných prvků ze slitin hliníku, lehkých kovů a nerezové 
oceli. Odstraňuje tvrdé minerální usazeniny a uhlíkové usazeniny z brzdových destiček a atmosférické 
nečistoty. Funguje to okamžitě. Doporučeno pro automobily a motocykly. 

APLIKACE:  

- hliníkové ráfky, hliníkové boky; 

- kryty kol; 

- chromované výfukové potrubí. 

SLOŽENÍ: 

< 7 % kyseliny fluorovodíkové, < 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, pomocné látky 

JAK POUŽÍVAT: 

Před použitím je nutné si přečíst bezpečnostní list nebezpečné chemické směsi. 

Připravte roztok 1: 3 až 1: 5 vodou. Aplikujte rozprašovačem na umytý povrch a poté omyjte vodou 
pod tlakem. 

Varování! Výrobek matní skleněné povrchy. 

HROZBY: 

 



YABOK s.r.o.   
5. Května 267/51 
289 23  Milovice 
www.tenzi.cz 
IČO: 27204235 
DIČ: CZ27204235 

tel.: +420 792 333 565                
email: prodej@yabok.cz 
 

 

Nebezpečí! 

Toxický při požití nebo při vdechování 

Smrtelný při kontaktu s pokožkou 

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 

Během používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte 

Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / 
ochranné brýle / obličejový štít PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. 

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte 
pokožku vodou / sprchou. 

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny 
a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování 

Skladujte uzamčené. 

DOBA PLATNOSTI: 

36 měsíců od data výroby. Datum výroby / série a datum spotřeby jsou uvedeny na obalu.  

 

DODATEČNÉ INFORMACE: 

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu směsi nebezpečných chemikálií. 

Znečištěný obal musí být zcela vyprázdněn. Prázdné nádoby několikrát vypláchněte vodou, použijte to 
samé jako přípravek. Prázdné obaly lze skladovat v nádobách určených ke sběru plastových obalů nebo 
předat k likvidaci specializované společnosti. Dodržovat ustanovení zákona ze dne 13. června 2013 o 
nakládání s obaly a odpady z obalů (Journal of Laws 2013, položka 888). 
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