
 
 
 
 
 
Čisticí prost ředek pro hliník a anodicky pasivovaný hliník (elox) . 
Velmi ú činný odmaš ťovací prost ředek, pasivuje a fosfatuje povrch. 
 
POPIS : 
SCALPINOX D je přípravek nejvíce používaný pro 
odstranění atmosférických nečistot z eloxovaných 
povrchů. Kromě toho ho lze použít pro odmaštění a 
odstranění rzi z kovových povrchů. 
 
VÝHODY : 
▪ nenarušuje eloxované povrchy  
▪ nepoškozuje sklo ani pryžové díly 
▪ působí velmi rychle 
▪ bez charakteristického zápachu 
▪ lze ho použít rozprašováním i ponořením dílů 
 
VLASTNOSTI :  
▪ přípravek je ve vodní fázi 
▪ pH = 1    
▪ bezbarvá kapalina      
▪ hustota při 20°C = 1,20 g/cm3 
▪ chraňte před mrazem (i když po rozmrznutí přípravek 
lze znovu použít) 
▪ přípravek je nehořlavý 
 
Spot řeba : 150-200 g / m2 

 
BALENÍ :  
v 5 a 25 kg PE  kanystrech 
 
SKLADOVÁNÍ : 
1 rok v originálním obalu. SCALPINOX D skladujte 
v chladné místnosti, mimo dosah zdrojů tepla. 

 

 
NÁVOD K POUŽITÍ :  
1. ředění : SCALPINOX D, pokud má být použit pro 
čištění hliníku ponořením dílů, má být zředěn na 50% 
(fosfatuje povrch). 
2. doporučené nanášení : štětcem, válečkem, kartáčem 
s nylonovými (syntetickými) vlákny, bezvzduchovým 
rozprašováním přípravku. 
3. způsob použití : přípravek před použitím důkladně 
promíchejte, naneste na povrch a nechte působit. Poté 
opláchněte studenou tlakovou vodou. V případě potřeby 
uvedený postup zopakujte.  
4. doba působení : 5 až 20 minut, dle charakteru 
povrchu a nečistot. 
5. podmínky, při kterých lze přípravek použít : mezi 5°C 
a 50°C. P řesto doporučujeme vyhnout se teplotním 
extrémům při nanášení – může to výrazně ovlivnit 
účinnost přípravku. 

 
Čišt ění nářadí : okamžitě po ukončení práce, čistou vodou. 

 

 

HYGIENA  A BEZPEČNOST : 
SCALPINOX D obsahuje kyselinu fosforečnou. Proto 
noste ochranné rukavice a brýle, zamezte kontaktu kůže 
a očí s přípravkem. Dojde-li k nehodě, zasažená místa 
důkladně umyjte čistou vodou. 
 
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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