
www.retech.com

A
u

tó
k

o
z

m
e

ti
k

a
i 

te
rm

é
k

e
k

Savas tisztítószer alumíniumra és ALU felnikre.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Alu Cleaner 5l RAC5 Kanna 5 l 1 35419

Alu Cleaner 20l RAC20 Kanna 20 l 1 35420

Alu Cleaner 1l RAC1 Palack 1 l 1 35475

Tulajdonságok: Előnyök:
• Könnyen feloldja a szennyeződéseket, 

zsírszennyeződéseket és a besült 
fékport 

• Az alumíniumot általánosan tisztítja

• Az egyszerűen kiváló tisztító hatás
• Sokrétű a felhasználhatósága, jármű-

karosszéria, alumínium alkatrészek és 
szerkezetek tisztítására

Alkalmazás:

Az ALU CLEANER savas tisztítószer alumíniumra és ALU felnikre. Könnyen és maradéktalanul felold-
ja a szennyeződéseket, zsírt, beevődött koszt és a besült fékport. Ezen kívül felhasználható alumínium 
szerkezetek tisztítására is.

Alu Cleaner
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center) 
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. Attól függően, hogy mekkora a szennyeződés mértéke, vízzel hígítható, akár 1:5 arányban is.

2. Az ALU CLEANER-t szórófejes flakonnal fújja rá a kezelendő felületre föntről lefelé irányban.

3. Az ALU CLEANER-t tisztítót esetlegesen ecsettel is fel lehet vinni a kezelendő felületre.

4. Rövid ideig hagyjuk hatni a tisztítószert.

5. Dörzsölje át a kezelt felületet ecsettel, kefével vagy szivaccsal.

6. Végezetül erős vízsugárral öblítse le. 

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!


