
 
 
 
 
Čistící prostředek pro plastové povrchy a pryže. 
K čištění plastových povrchů fasád a nafukovacích hal. 
 
POPIS: 
Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN).  
ALKON 5 je čisticí koncentrát pro odstranění odolných 
letitých nánosů špíny z plastových povrchů – měkkých i  
tvrdých plastů, z pryže odolné proti oděru. 
Lze jej použít ve vysokotlakých čistících zařízeních. 
Rozpouští tuky, oleje, vosky, nikotin, saze, řasy, výtrusy 
a ostatní nánosy nečistot. Při použití vysokotlakého 
zařízení na horkou vodu bude účinek ALKON 5 násobně 
silnější. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: kapalina - pH : 11,5 
hustota: cca 1,08 g/cm3 při 20°C.  
mísitelnost s vodou: v jakémkoliv poměru 
hořlavost: hořlavý 
biologická odbouratelnost: z více než 95 %.  
 
SPOTŘEBA: 50 až 200 g/m2 podle stupně znečištění 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 32 kg. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech. 
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením. 
Výrobek nemá omezenou dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
ALKON 5 může být ve zředěné formě nanášen měkkým 
kartáčem nebo štětcem. 
Při použití ve vysokotlakém čistícím zařízení nalijte 
AKLON 5 do nádoby pro dávkování čistících roztoků. 
Podle znečištění nastavte dávkování roztoku na 0,5 až 
5% (při silném znečištění i více, přesnou koncentraci 
stanovte provedením zkoušky na konkrétním povrchu). 
Povrch plastu nebo pryže vyplachujte rovnoměrně 
shora dolů. 
Při použití horkovodního zařízení nesmí teplota vody 
nastavená na trysce překročit při čištění barvených a 
probarvených povrchů hranici + 45 °C. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Zajistěte dobré větrání. Používejte vhodný ochranný 
oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle 
(doporučen obličejový štít). Při práci nejezte, nepijte ani 
nekuřte. Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo 
dosah dětí. Více informací naleznete v bezpečnostním 
listu. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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