
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Speciální čistič hliníkových
ráfků
Rimol Profi
30 litrů / 2897-321-30

Rimol Profi Alu-Rim Cleaner je kyselý čisticí
prostředek. Rychle a spolehlivě odstraňuje
agresivní silniční nečistoty, oděrky brzd a mastné
usazeniny ze všech lakovaných ráfků z lehkých
slitin a oceli.
obsahuje kyseliny

bez námahy odstraňuje nepoddajné nečistoty jako:
zapečený brzdný prach
jemná rez
šmouhy způsobené pryží
silné olejové nánosy
silniční znečištění
rez na povrchu
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Pokyny k použití
Aplikace: Ráfky navlhčete čistou vodou a poté důkladně nastříkejte Rimolem. Po krátké době působení (max. 1
minuta) opláchněte stříkací film velkým množstvím vody. V případě extrémně silných nečistot ošetřete houbičkou
nebo kartáčem.

NEBEZPEČÍ! Neaplikujte na horké ráfky. Nenechávejte zaschnout. Není vhodné pro kované, vysoce leštěné ráfky.
Potřísněné barvy ihned omyjte vodou.

Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Čistič hliníkových disků je vhodný pro hliníkové a lakované ocelové disky.

Důležité! Nenanášejte na horké disky. Nenechejte zaschnout. Stříkanec na lakované nebo plastové díly okamžitě
umyjte vodou.

Pozor! Výrobek nelze z důvodu obsažených látek obsahujících kyseliny použít na disky z ušlechtilé oceli,
pochromované disky, disky ze slitiny hořčíku a hliníku, disky z eloxovaného hliníku, nelakované disky, disky
vyleštěné na vysoký lesk nebo zhutněné disky.

technická data
Vzhled: bezbarvá kapalina
Složení: organické kyseliny, neiontové povrchově aktivní látky a speciální čisticí složky
30 litrů


