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Preparat o szczególnych właściwościach - do czyszczenia 
powierzchni aluminium, stali nierdzewnej, metali ocynkowanych,  
a ponadto do usuwania rdzy oraz likwidacji patyny z metali 
szlachetnych: miedzi, mosiądzu i innych stopów metali lekkich.   
Produkt nie zawiera żadnych kwasów (neutralny odczyn pH-7) 
zapewniając jednocześnie wysoką efektywność czyszczenia oraz 
delikatne oddziaływanie na powierzchni odnawianych elementów.  

 
INSTRUKCJA:  
Aluminium Cleaner jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać! 
 
Aluminium Cleaner należy nanieść równomiernie przy użyciu pędzla, 
szczotki, gąbki lub atomizera i pozostawić do reakcji na ok. 2-10 min., 
dbając aby nie wysychał, a w razie potrzeby aplikować ponownie. 
Następnie przy użyciu miękkiej szczotki lub gąbki rozetrzeć obszar 
roboczy okrężnymi ruchami, systematycznie odspajając rozmiękczone 
warstwy zanieczyszczeń, które następnie muszą zostać usunięte z 
powierzchni, najlepiej przy użyciu szmatki lub papierowego czyściwa.  
Po całkowitym usunięciu zanieczyszczeń, powierzchnię należy zmyć 
bieżącą wodą z dodatkiem detergentu, w celu wymycia resztek 
Aluminium Cleaner oraz przerwania reakcji chemicznej na powierzchni. 
Podczas czyszczenia dużych obszarów, zaleca się przeprowadzenie 
neutralizacji powierzchni przy użyciu myjki ciśnieniowej, z ciśnieniem 
nie przekraczającym 80 bar, najlepiej z ciepłą wodą o temperaturze 
około 60 0C. W razie potrzeby, całą operację należy powtórzyć. 
 
Uwaga! 
Po usunięciu rdzy lub patyny z metali szlachetnych, nie zaleca się 
zmywania powierzchni wodą, ponieważ spowoduje to szybki powrót 
usuniętych osadów tlenkowych, dlatego lepszym rozwiązaniem jest 
staranne osuszenie powierzchni miękkim padem szlifierskim, itp..  
 
Składniki:  
Tioglikolan sodu, butyloglikol, anionowe i niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, środki kompleksujące.  
 
Zawartość / pojemnik należy usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!  
 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
 Szkodliwy w przypadku połknięcia.   
 Powoduje podrażnienie skóry. 
 Unikać wdychania mgły / oparów /  
 aerozolu. Nie wchodzić w kontakt z 
 oczami, skórą lub odzieżą. Nosić 
 rękawice ochronne / ochronną odzież   
 / ochronę oczu / ochronę twarzy. 
 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:   
 Natychmiast skontaktować się z   
 OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.  
 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE   
 SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast   
 usunąć / zdjąć zanieczyszczenia.    
 Spłukać skórę wodą / prysznicem. 
 W PRZYPADKU KONTAKTU Z   
 OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą  
 przez kilka minut. Zdjąć soczewki  
 kontaktowe  jeśli można je łatwo  
 wyjąć. Kontynuować płukanie. 
 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO   
 DRÓG ODDECHOWYCH: W razie  
 problemów z oddychaniem należy  
 przenieść osobę na świeże powietrze  
 i upewnić się, że dana osoba znajduje  
 się w pozycji umożliwiającej  
 swobodne oddychanie. 
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Numer serii / data ważności: 24 miesiące od daty produkcji 


