
INFORMAȚII TEHNICE AUTOSOL METAL POLIȘ 

 
 

Autosol Metal Polish este o soluție extrem de cunoscută pe plan mondial pentru 

lustruirea, curățarea și întreținerea suprafețelor din metal, cum ar fi cele din crom, oțel 

inoxidabil, aluminiu, cupru sau alamă.  

Conferă un luciu deosebit și protejează suprafețele tratate, lăsând un strat protector 

invizibil la nivelul acestora. 

Îndepărtează în siguranță și ușor urmele de oxidare, coroziune, petele de murdărie și 

rugina.  

Produsul poate fi folosit pentru o gamă largă de aplicații industriale / profesionale 

(pentru lustruirea diferitelor piese și ornamente metalice în industria auto și transport, 

restaurante, hoteluri, ...) dar și pentru numeroase activități casnice (lustruirea bateriilor 

sanitare, bucătării, diferite obiecte decorative, ...) 

 

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 

• Formă: pastă  

• Culoare: alb   

• Miros: caracteristic 

• Valoare PH la 20°C: 9,5  

• Densitate la 20°C: 1,26 g/cm3 

• Termen de valabilitate: 5 ani  

• Ambalaj: 75ml., 750ml.  



 

ETICHETARE ȘI CERTIFICARE 

Produsul este certificat NSF – poate fi utilizat în și în jurul zonelor de prelucrare a 

alimentelor   

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Suprafețele trebuie să fie uscate și curate. 

Aplicați soluția Autosol Metal Poliș pe suprafața pe care doriți să o lustruiți sau să o 

curățați. Folosiți o lavetă și mișcări circulare pentru a lustrui suprafața. Nu lăsați soluția 

Autosol Metal Poliș să se usuce. Pentru un luciu mai pronunțat continuați să lustruiți 

suprafața cu o lavetă din microfibră curată.  

Nu se recomandă pentru metale prețioase (aur, argint) 

Sfat: lustruirea și curățarea suprafețelor cu detalii se poate face mai ușor dacă 

aplicați Autosol Metal Poliș pe o lavetă nu pe suprafață. Acest lucru va ajuta la 

eliminarea reziduurilor rezultate în urma polișării și care se intalează de obicei în 

zonele gravate sau la colțuri. 

 

RESPONSABILITĂȚI 

Informațiile cuprinse în acest document au la bază cele mai bune cunoștințe ale 

noastre. Exemplele si informațiile menționate nu sunt obligatorii și nu vă scutesc de 

efectuarea propriilor teste și verificări pentru a vedea dacă produsul realizat de noi este 

potrivit pentru aplicația dumneavoastră specifică. Utilizarea și aplicarea produsului sunt 

în afara controlului nostru, motiv pentru care ele sunt exclusiv în responsabilitatea 

utilizatorul final care folosește produsul.  

 

Acest document înlocuiește începând cu data de 27 Septembrie 2022 toate versiunile 

anterioare 

 


