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KYSELÝ ČISTIČ RÁFKŮ 
Felgenreiniger sauer 

POPIS Speciální kyselý čistič ráfků pro rychlé odstraňování silného anorganického zne-
čištění. Čistič je koncipovaný na bázi silné minerální kyseliny bez přísady kyseliny 
fluorovodíkové. Odstraňuje rychle, důkladně a prakticky bez námahy obzvláště ex-
trémní znečištění ráfků, jako je napečený prach z brzdových destiček a přilepená 
silniční špína. Kyselý čistič ráfků snižuje pracnost čištění ráfků na minimum. 
Kyselý čistič ráfků je při používání, v souladu s podmínkami použití, vhodný pro 
biologické čističky odpadních vod. Odstraňuje také z dlaždic, strojů a vozidel 
silná znečištění, jako jsou zbytky cementu, vápenné usazeniny, vodní kámen 
apod. 

VLASTNOSTI - použitelný také při biologickém čištění odpadních vod 
 - obsahuje minerální kyselinu 

- výborný čisticí účinek 
- bez obsahu kyseliny fluorovodíkové 

TECHNICKÁ DATA Báze : kyselina chlorovodíková, neiontové po-
vrchově aktivní látky, vonné látky 

 Rozpustnost : rozpustný ve vodě 
 Hustota při +20 °C : 1,09 g/cm3   DIN 51757 
 Bod vzplanutí : není použitelný 
 Barva / vzhled : červená 
 Forma : kapalina 
 Zápach : charakteristický 
 Minimální trvanlivost  
 v originálním uzavřeném obalu : 24 měsíců  

OBLAST POUŽITÍ Speciálně pro čištění a údržbu vůči kyselinám odolných automobilových lakova-
ných hliníkových a ocelových ráfků, krytů kol apod. Může se rovněž použít v myč-
kách, na stavebních strojích nebo v průmyslu pro odstraňování silných znečištění, 
jako jsou zbytky cementu, vápenné usazeniny, vodní kámen a další pevně přichy-
cené nečistoty. Je vhodný pro odlučovače oleje. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Čistič je nutno před použitím zředit vodou v poměru 1:3 až 1:10. Roztok potom 
nanést na předem navlhčené znečistěné plochy pomocí stříkací lahve, štětcem 
nebo kartáčem, které jsou odolné vůči kyselinám. Krátce nechat čistič působit, pří-
padně podle potřeby na silně znečištěných místech znovu rozetřít čistič houbou 
nebo kartáčem. Nakonec povrch důkladně opláchnout vodou. 

 Varování:  Pozor! 
 Nepoužívat čistič na horké laky a povrchy, nebo na přímém slunci! 
 Nenechat čistič zaschnout! 
 Nepoužívat na materiály citlivé na kyseliny, jako je mramor, a na nechráněné kovy, 

jako je zinek a hliník! 
 Před použitím zkontrolovat vhodnost použití čističe a jeho kompatibilitu s čištěným 

materiálem! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 10 l plastový kanystr Obj. č. 21672 D-GB 
 20 l plastový kanystr Obj. č. 21673 D-GB 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


