
 
 
 
 
 Konzervační a čisticí prostředek pro eloxovaný hliník, hliník, lehké a barevné kovy. 
 
POPIS: 
V případě nízkého znečištění lze ELOXAL KN použít bez 
předchozího čištění povrchu. 
Eloxal KN chrání a čistí v jednom pracovním kroku. 
Po aplikaci vytvoří ELOXAL KN hedvábně lesklý 
ochranný film, který je vodoodpudivý a zabraňuje 
usazování nečistot. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: nažloutlá kapalina  
Složení: Parafiny, solubilizátory, silikonové oleje, 
biologické vosky 
 
SPOTŘEBA: cca 150 g/m2 podle stupně znečištění 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech. 
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením. 
Výrobek nemá omezenou dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Jednoduše otřete nově smontované nebo lehce 
znečištěné prvky hadříkem namočeným v ELOXALu KN 
a vytřete do sucha. 
Silně zašpiněné, zvětralé eloxované povrchy nejprve 
vyčistěte pomocí Cleanway Blue New a bílým PADem.  
Opláchněte čistou vodou a nechte zaschnout. 
Poté nastříkejte ELOXAL KN a rovnoměrně jej otřete 
suchým hadříkem a proces sušení opakujte. 
Nepracujte na přímém slunci a přehřátém podkladu. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako hořlavý a žíravý pro 
kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELOXAL KN 

  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 
 

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze 

Vyrábí: Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo 
 

zpracováno v květnu 2020 - nahrazuje předchozí verze 

Vyrobeno v Německu     Made in Germany 


