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ALU SOFTCLEAN 
REINIGEN EN RENOVEREN VAN  VELGEN, AANHANGWAGENS EN INOX & ALUMINIUM OPPERVLAKKEN

Omschrijving
ALUNET is een schuimend zuur middel voor het reinigen en renoveren van inox en aluminium oppervlakken : velgen,
aanhangwagens, tankwagens, productiemachines, interne transportsystemen, grootkeuken interieur, enz…

Gebruiksaanwijzing
- doseren van 10% tot 20% afhankelijk van de vervuilingsgraad
- vernevelen op de te reinigen oppervlakken, even laten inwerken zonder te laten opdrogen
- spoelen met hoge druk

Eigenschappen - voordelen
Verwijdert aanslag en vervuiling op aluminium, heeft een goed verwijderend vermogen van het remmenstof op 
velgen. 
De aanwezige oxidatie van aluminium wordt geneutraliseerd, de verweerde oppervlakte van het inox wordt hersteld. 
Het inox en aluminium herwinnen hun typische glanzende oppervlakte. 
Bij de verwerking van ALU SOFTCLEAN  zorgt de uitgelezen formulering voor een aangename gebruik, vrij van 
hinderlijke geur.

Fysische eigenschappen
Uitzicht : heldere kleurloze vloeistof
Ph waarde 1 % : 2.5 
Mengbaarheid met water : 100%
Kookpunt : 100°C
Relatieve dichtheid (20°C): 1.04 – 1.08 kg/lt

Veiligheid & hygiëne
Biodegradatie groter dan 90%, geschikt voor de voedingsnijverheid.
Product conform ECE : nr. 80597 – 83463 en BE-KB 11/10/85 – 25/10/88, HACCP – GMP
Irriterend voor huid en ogen, buiten bereik van kinderen bewaren. Neutraliseren van de PH met basische detergent 
voor het wegspoelen met water of laten verwerken via de waterzuivering
Bij bepaalde toepassingen met te hoge concentraties kan ALU SOFTCLEAN etsend werken, bij twijfel eerst op een 
testoppervlak uitproberen
Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar.

Verpakking 
20 liter jerrycan
215 liter vat
1000 liter container

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze 
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik 
van onze producten.
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