
                                                                                                                                 

 

 
A 416  

Kwaśny preparat czyszczący. 
 

 
Dane produktu: 
 
Nr artykułu            - 2010 
pH   roztwór 1%        -   0,7 
Stan skupienia:           - ciecz 
Kolor           - jasno-żółty/ klarowny 
Dostępne opakowania:                - 10, 25, 200, 1000 l 
Atest PZH                  
 
 
Przeznaczenie: 
 silnie skoncentrowany,  kwaśny umiarkowanie 
pieniący  preparat czyszczący będący kompozycją 
kwasów fosforowego i szczawiowego. Specjalnie 
skomponowany do dezoksydacji, usuwania rdzy z 
podkładów, czyszczenia kontenerów. Doskonale 
sprawdza się przy oczyszczaniu powierzchni 
lakierowanych na których pojawiły się rdzawe zacieki, 
przy oczyszczaniu felg samochodowych z pyłu po 
klockach hamulcowych. 
Uwaga: nie stosować na powierzchniach wrażliwych 
na kwasy 
 
Zastosowanie: 
 
- mycie i odwapnianie, odrdzewianie i dezoksydacja 
powierzchni niewrażliwych na kwasy. 
 
Zalecane stężenia roztworów roboczych: 
w zależności od stopnia i charakteru zanieczyszczenia i  
preparat stosować w  rozcieńczeniu od 5-25% ( od 
1:20 – 1:3). Nanieść roztwór na myte powierzchnie, 
odczekać 5-10 minut a następnie spłukać dużą ilością 
czystej wodą. 
 
 
 
Cechy produktu: 
 
Nie zawiera związków fosforu i AFE  
Nie zawiera rozpuszczalników  
Szybko działający zgodnie z metodą II IVL  
Opakowania zatwierdzone przez UN  
Nie oznakowany symbolem Łabędzia  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Skład: 
Kwas fosforowy     - 15-24% 
Kwas szczawiowy   - 5-10% 
Eter metylowy glikolu  dipropylenowego - 1-5% 
Alkohol etoksylowany C 10  - 1-5% 
 
Zawiera: <5% niejonowych substancji 
powierzchniowo czynnych 
 
Oznaczenie: 

           

                  
          Xn – SZKODLIWY 
     Kwas fosforowy 15-24% 
     Kwas szczawiowy 3-8% 
 Alkohol etoksylowany 1-5% 

    
R 21/22: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po 
połknięciu       
R 38:      Działa drażniąco na skórę 
R 41:      Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
S 26:      Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast 
dużą ilością wody i zasięgnąć  porady lekarza 
S 37/39: Nosić odpowiednie rękawice ochronne i 
okulary lub ochronę twarzy 
S 46:      W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij 
porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę 
 
   
 
Uwaga:  
- nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na   
              czyszczonej powierzchni a gdy to nastąpiło 
 proces czyszczenia powtórzyć. 
 
        
A Clean Partner International AB 
Filia Strovels 
Box 623, S 441 – 17 Alingsas, 
Szwecja 
tel. +46 32279400, fax +46 322636622 
w Polsce: +48 602 456 356 
www.acleanpartner.se 
www.acleanpartner.se 
  


