
 
 
 
 
Alkalický čistící prostředek pro hliník a eloxovaný hliník. 
 
POPIS: 
ELOXAL A je speciální čistící prostředek na fasády a 
stavební prvky z eloxovaného hliníku a hliníku. 
Vhodný pro odstraňování atmosférických nečistot, 
mastnot a olejových usazenin. 
Složky obsažené v přípravku Eloxal A jsou extrémně 
účinné pro čištění a zároveň chrání vyčištěné povrchy. 
Konzervační složky zabraňují tvorbě usazenin a bílých 
povlaků. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: nažloutlá kapalina - pH : 7,5 až 8 
hustota: cca 1,05 g/cm3 při 20°C.  
Složení: alkoholy, C9-11, ethoxylované; hydroxid 
draselný; kvarterní amoniové soli 
mísitelnost s vodou: v jakémkoliv poměru 
 
SPOTŘEBA: cca 150 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. 
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením. 
Výrobek nemá omezenou dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Při čištění lze použít vysokotlaké čistící zařízení. 
ELOXAL A lze ředit vodou. 
Čištěný povrch navlhčete a pomocí PADu naneste a 
rozetřete po povrchu. Po několika minutách působení 
jemně nečistoty rozvolněte nekruhovým pohybem a 
opláchněte teplou vodou (přibližně 45 °C). 
  
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro kůži a oči 
dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006,  
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. 
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