
Alloy Wheel Cleaner 
Učinkovito in hitro delujoče čistilo za odstranjevanje zavornega prahu in madežev iz zlitin in  
jeklenih platišč.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje 

83200 Alloy Wheel Cleaner KAC 500 ml plastenka 
83201 Alloy Wheel Cleaner KACB 5 l plastenka 
83202 Razpršilka KACTS 1 kos 
85765 Krtača      WCB 1 kos 

Lastnosti in prednosti

• Odstranjuje zavorni prah, ostanke olja in gume,
rjavenje, razbarvanje in splošno umazanijo -
učinkovito in intenzivno čiščenje

• Za jeklena platišča ter plastične pokrove - večnamenska
uporaba

• Vrhunska formula - očisti, zaščiti in obnovi z eno aplikacijo
• Enostavna aplikacija - izdelek, ki je pripravljen za uporabo
• Razpršilka je na voljo ločeno - manj vpliva na okolje  

zaradi zmanjšane uporabe embalažnega materiala
• Ne vsebuje silikona - varno za uporabo v vseh delavnicah

Uporaba 

Čistilo KENT Alloy Wheel Cleaner Čistilo je s svojo vrhunsko formulo zasnovano za čiščenje, zaščito in 
ponovno vzpostavitev novega videza zlitin, barvanih jeklenih platiščih in plastičnih pokrovov platišč. Hitro 
in učinkovito čiščenje zagotavlja najboljše rezultate pri odstranjevanju zavornega prahu, ostankov olja in 
gume, rjavenja,razbarvanja in ostale cestne umazanije.

Navodila za uporabo 

1. Uporabite razpršilko ali krtačo za nanos čistila KENT Alloy Wheel Cleaner na površino. Po 
potrebi podrgnite površino s krtačo.

2. Ne pustite, da se čistilo na površini posuši. Temeljito sperite z vodo.
3. Na bolj umazanih delih postopek po potrebi ponovite.

Opozorilo: 1. Ne uporabljajte na kromiranih in nelakiranih platiščih ter ne nanašajte na steklo. 
2. Vsebuje klorovodikovo kislino - ne mešajte z belilom.
3. Čistilo KENT Alloy Wheel Cleaner ne bo obnovilo površin, kjer lak alu platišča odstopa in se pojavlja

korozija.



Tehnične informacije

Čistilo na osnovi kislineOsnova:  

Izled / barva:

Vonj:  

Prozorna tekočina 

Kislinski 

Specifična teža (20°C):     1.05 g/ml 

pH: 1 

Se ne redči

Se popolnoma meša

Ni podatka

30 g/l 

24 mesecev 

Razmerje redčenja: 

Topnost v vodi:  

Temperatura nanosa:  

VOC:  

Rok uporabe:  

Tarifna številka: 3402 90 10 

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT 
(Amber House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne 
izda nobena licenca, razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. 
Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar 
podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, IvančnaGorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo 
točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije inprimernost izdelkov za svoj namen 
ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakolizanašanja na 
informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com
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