
 
 
 
 
Prostředek pro čištění nákladních automobilů, strojů a zařízení 
 
POPIS: 
Biologicky odbouratelný produkt.  
Speciální produkt pro čištění povrchů nákladních 
automobilů a strojů. ALKON TRUCK lze aplikovat 
pomocí dávkovacího systému horkovodních 
vysokotlakých čistících zařízení nebo jej lze použít 
tradičním způsobem – nanést postřikovačem a omýt 
kartáčem. 
ALKON TRUCK odstraňuje snadno a bez námahy z 
povrchů dílů nákladních automobilů a strojů nečistoty, 
jako jsou pouliční prach, posypovou sůl, olej, saze, 
mastnotu atd. Nepoškozuje lakované povrchy, gumu, 
kovové díly, sklo a chrom. Strojní součásti zanesené 
silnou vrstvou prachu a mastnoty budou opět zase jako 
nové!  
 
VÝHODY: 
Silný odmašťující účinek. 
Všestranné použití. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: kapalina - pH : 11 
mísitelnost s vodo: v jakémkoliv poměru  
složení: Fosfáty, louhy, solubilizátory, neiogenní 
povrchově aktivní látky, komplexotvorná činidla, 
dispergační činidla. 
biologická odbouratelnost: z více než 95 %.  
 
SPOTŘEBA: 150 až 300 g/m2 podle stupně 
znečištění 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 10 kg a 30 kg 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech při 
teplotách od 0 °C do +30 °C. Chraňte před mrazem a 
přímým slunečním zářením. Výrobek nemá omezenou 
dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
V závislosti na stupni znečištění použijte ALKON 
TRUCK neředěný nebo jej zřeďte až do poměru 1:10 
vodou. Nastříkejte části automobilu nebo stroje  
a nechte krátce působit. Poté opláchněte velkým 
množstvím čisté (ideálně teplé) vody. 
Koncentrát může být také aplikován na povrch pomocí 
dávkovače čistících roztoků parního čistícího zařízení 
(nastavení mezi 0,1 a 1,5%). Při použití horké tlakové 
vody (přibližně 50 °C a tlakem 60 až max. 80 bar) se 
čistící účinek mnohonásobně zvyšuje. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Produkt má silný odmašťovací účinek na pokožku. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
Místa nechtěně zasažená přípravkem omyjte mýdlem a 
opláchněte hojně vodou. 
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALKON TRUCK 

  Výhradní zastoupení v ČR a SR:  BIOTEC a. s., Náměstí  47,  517 24  BOROHRÁDEK 
   telefon : +420 494 381 105,  mob : +420 603 243 428,  e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz 
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Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo 
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Vyrobeno v Německu  Made in Germany 


