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TRUCK SHINE

Vloeibaar zuur reinigings- en reconditioneringsmiddel
voor aluminium oppervlakken
Blad1 (2)

-TRUCK SHINE is speciaal ontwikkeld voor het reinigen, glans- en kleurherstellen en desoxyderen van
aluminium oppervlakken in één behandeling.
-TRUCK SHINE is uitstekend geschikt voor het reinigen van transportmiddelen, maar tevens succesvol
toepasbaar in dompeltankreiniging van kleinere onderdelen.
-Biologisch afbreekbaar.

Toepassingsgebied
Vloeibaar, zuur, matig schuimend, kleurloos reinigings- en reconditioneringsmiddel voor aluminium en
aluminium legeringen. TRUCK SHINE is uitstekend geschikt voor het reinigen en reconditioneren van
aluminium gietstukken en allerlei kleinere aluminium onderdelen.
Verwijdert werkplaatsvervuilingen, lichte vetten en oliën, oxide aanslag, verkleuringen, uitlaatgassen en
andere wegvervuilingen.
Veilig voor geverfde oppervlakken; gecontroleerde etsing op aluminium. Milde reactie op roestvast staal;
tast staal, messing, koper, zink en magnesium aan.
Verpakking
Polycontainer à 10 kg

Toepassing
Algemeen: (oppervlakken en transportmiddelen)
Concentratie: 5 - 25% TRUCK SHINE by volume in water.
Temperatuur : 15-40°C.
Werkwijze:
Bevochtig de oppervlakken vooraf met water. Breng de oplossing TRUCK SHINE aan d.m.v. borstelen of sproeien.
Ca. 5 minuten laten inweken; er komt dan wat schuim vrij. Borstel dit schuim in en spuit dan met
hogedruk en schoon water de oppervlakken af.
Dompeltankmethode:
Concentratie: 10 - 25% TRUCK SHINE by volume in water.
Temperatuur : 15-40°C.
Dompel de te reinigen materialen in de oplossing. De tijdsduur en concentratie zijn afhankelijk van de mate van
vervuiling. Na reiniging met schoon water naspoelen.
N.B.: De tanks dienen vervaardigd te worden uit kunststof of rubber-lined staal.
TRUCK SHINE is niet geschikt voor vliegtuigreiniging.
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Eigenschappen
Fysisch aspect
: kleurloze vloeistof
pH bij 5% by volume in water : 2,0 ± 0,5
: mild
Geur
Oplosbaarheid in water
: volledig

Veiligheid
De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

TRUCK SHINE bevat fosforzuur en fluorwaterstofzuur.
Voor het onverdunde product geldt:
-Zeer giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
-Veroorzaakt ernstige brandwonden.
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