
1. Použijte rozprašovač nebo naneste pomocí štětce na místo, které potřebujete očistit. 

2. Nenechte zaschnout ale umyjte dokonale vodou nebo setřete pomocí tkaniny či papíru. 

3. Znovu použijte na plochu, kde je to nezbytné. 
 

Upozornění:  
Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. Nepoužívejte na chrom nebo odlakovaná kola. Nemíchejte s bělidlem. 

 

 

 

VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Produkt je určen k čištění a ochraně mnoha kovových povrchů. 

 Aplikace mechanickým rozprašovačem  
 Odstraní povrchovou oxidaci a další nečistoty 

 Povrch zůstává dále i chráněn 

 Bezpečný výrobek pro ekologické aplikace 

 Snadný na použití 
 Rychlý a účinný 

 Netvoří dielektrický povrch 

 Není nebezpečný pro životní prostředí 

Alloy Wheel Cleaner je navržen k čištění, mnoha kovových povrchů. Je často používán pro odstranění „měděnky“ z 
okapů a střech stejně jako pro čištění kabelů před jejich napojováním a také pro čištění sloupů. Efektivně pracuje na 
mědi, hliníku pokovených vrstvách, zinkované oceli atd. Odstraňuje i nejodolnější nečistoty včetně připáleného prachu 
z brzd a silniční špíny. 
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ALLOY WHEEL CLEANER 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Alloy Wheel Cleaner 500 ml AWCR 500 ml – rozprašovač 8320105 

Alloy Wheel Cleaner 5 L AWC5 5 L kanystr 83201 

INSTRUKCE 



Číslo výrobku:          8320105, 83201 

Název:                       Alloy Wheel Cleaner 

Životnost:  24 měsíců 

Balení:     500 ml rozprašovač  nebo 5 L kanystr 

Hustota při 20°C: 1,050 g/cm³ 

Vůně:   lehce kyselá 

Barva/Konzistence: čirá tekutina 

Rozpustnost ve vodě: plně mísitelná 

VOC:  0 g/l 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

ALLOY WHEEL CLEANER 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 


