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ALUMIX	  
	  

SOLUȚIE	  PENTRU	  CURĂȚAT	  ALUMINIU	  
EXCLUSIV	  PENTRU	  UZ	  PROFESIONAL	  

	   • Pentru	  spălarea	  și	  reînoirea	  suprafețelor	  din	  aluminiu	  și	  alte	  aliaje	  ușoare	  
• Foarte	  eficient	  pentru	  îndepărtarea	  oxidării	  și	  a	  depunerilor	  persistente	  	  
• Recomandat	  pentru	  jenti,	  cisterne,	  rezervoare	  de	  combustibil,	  ornamente,	  etc.	  

	  
	  

ALUMIX	  este	  o	  soluție	  acidă	  cu	  acțiune	  rapidă,	  special	  concepută	  pentru	  reînoirea	  suprafețelor	  oxidate	  
din	  aluminiu	  și	  alte	  aliaje	  ușoare	  ce	  sunt	  parte	  din	  componentele	  automobilelor	  și	  camioanelor	  (jante,	  
ornamente,	  rezervoare	  de	  combustibil,	  etc.).	  	  
Produsul	  îndepartează	  eficient	  oxidarea	  si	  depunerile	  persistente	  de	  pe	  suprafețe,	  depunerile	  de	  la	  
placuțele	  de	  frână	  și	  alte	  impurități	  de	  pe	  jante	  și	  redă	  suprafețelor	  tratate	  aspectul	  de	  nou.	  

	  

MOD	  DE	  UTILIZARE:	   	  
	  
	  

	  

• Nu	  atingeți!	  –	  extrem	  de	  periculos	  pentru	  sănătate	  prin	  contact	  cu	  pielea.	  
• Evitați	  contactul	  produsului	  cu	  suprafețele	  din	  sticlă	  sau	  suprafețele	  vopsite/lăcuite.	  
• Evitați	  aplicarea	  produsului	  pe	  suprafețe	  fierbinți	  
• A	  nu	  se	  amesteca	  produsul	  ALUMIX	  cu	  detergent	  activ	  sau	  alte	  substanțe	  folosite	  la	  procesul	  de	  

spălare,	  deoarece	  ele	  se	  vor	  neutraliza	  parțial	  și	  nu	  vor	  mai	  avea	  efectul	  dorit.	  
A	  se	  aplica	  pe	  suprafețele	  din	  aluminiu	  și	  alte	  aliaje	  ușoare	  după	  ce	  acestea	  au	  fost	  spălate	  în	  prealabil.	  
Diluați	  produsul	  cu	  apă	  la	  o	  concentrație	  de	  1:5	  –	  1:10	  (în	  funcție	  de	  gradul	  de	  oxidare)	  și	  pulverizați	  
uniform	  pe	  suprafețele	  afectate.	  Lăsați	  să	  acționeze	  1	  –	  2	  minute,	  timp	  în	  care	  puteți	  agita	  produsul	  
ușor	  cu	  o	  perie	  dacă	  doriți,	  după	  care	  clătiți	  bine	  cu	  jet	  de	  apă	  la	  înaltă	  presiune	  (100	  –	  150	  bari).	  	  
Recomandare:	  Verificați	  compatibilitatea	  produsului	  pe	  o	  suprafață	  ascunsă	  înainte	  de	  utilizare.	  	  
	  

	  

COMPOZIȚIE:	   	   Amestec	  omogen	  de	  acizi,	  tensioactivi	  și	  apă	  demineralizata.	  
	  

CONDIȚII	  DE	  DEPOZITARE:	   	  
	  

Produsul	  se	  păstrează	  în	  ambalajul	  original	  închis	  etanș,	  în	  spații	  bine	  ventilate,	  ferit	  de	  îngheț,	  de	  soare	  
sau	  surse	  de	  căldură,	  la	  temperaturi	  între	  5°C	  și	  30°C.	  
	  

	  

CARACTERISTICI	  	  
FIZICO	  –	  CHIMICE:	  

	   Aspect:	  	   Lichid	  limpede	  transparent	  

	  

AMBALAJ	  /	  Kg.	   COD	  PRODUS	  
Culoare:	  	   Incolor	   HDPE	   5	  Kg	   	  	  	  	  CS-‐390-‐5	  
Densitate	  la	  20°C,	  gr/cm3:	  	   1	  ±	  0,2	   HDPE	   11	  Kg	   CS-‐390-‐11	  
pH	  la	  20°C:	   3	  ±	  0,5	   HDPE	   22	  Kg	   CS-‐390-‐22	  

	   	   Termen	  Valabilitate:	   24	  luni	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

PRECAUȚII:	   	  
	  

H301-‐	  Toxic	  în	  caz	  de	  înghițire.	  H311-‐	  Toxic	  în	  contact	  cu	  pielea.	  H318-‐	  Provoacă	  leziuni	  ocular	  grave.	  
P280-‐	  Purtați	  mănuși	  de	  protecție	  /	  îmbrăcăminte	  de	  protecție/echipament	  de	  protecție	  a	  ochilor	  /	  
echipament	  de	  protecție	  a	  feței.	  P301+P310-‐	  ÎN	  CAZ	  DE	  ÎNGHIȚIRE:	  sunați	  imediat	  la	  un	  CENTRU	  DE	  
INFORMARE	  TOXICOLOGICĂ	  sau	  un	  medic.	  P302+P352-‐	  ÎN	  CAZ	  DE	  CONTACT	  CU	  PIELEA:	  spălați	  cu	  
multă	  apă	  și	  săpun.	  P305+P351+P338-‐	  ÎN	  CAZ	  DE	  CONTACT	  CU	  OCHII:	  clătiți	  cu	  atenție	  cu	  apă	  timp	  de	  
mai	  multe	  minute.	  Scoateți	  lentilele	  de	  contact,	  dacă	  este	  cazul	  și	  dacă	  acest	  lucru	  se	  poate	  face	  cu	  
ușurință.	  Continuați	  să	  clătiți.	  P312-‐	  Sunați	  la	  un	  CENTRU	  DE	  INFORMARE	  TOXICOLOGICĂ	  sau	  un	  medic,	  
dacă	  nu	  vă	  simțiți	  bine.	  P361-‐	  Scoateți	  imediat	  toată	  îmbrăcămintea	  contaminată.	  P501-‐	  Aruncați	  
conținutul	  /recipientul	  conform	  legislației	  în	  vigoare.	  EUH210-‐	  Fișa	  cu	  Date	  de	  Securitate	  disponibilă	  la	  
cerere.	  
	  

	  

	  

	  	   	  
	  

	  

IMPORTANT:	  	  
	   Informațiile	  prezentate	  în	  aceasta	  Fișă	  Tehnică,	  reflecta	  cel	  mai	  bun	  efort	  la	  nivelul	  experienței	  și	  

cunostințelor	  noastre	  în	  domeniu,	  la	  momentul	  întocmirii	  documentului	  și	  sunt	  bazate	  pe	  surse	  și	  
informații	  furnizate	  de	  producătorii	  materiilor	  prime,	  materiale	  tehnice	  în	  domeniu	  și	  teste	  de	  
laborator.	  Responsabilitatea	  folosirii	  acestui	  produs	  în	  scopul	  destinat,	  cade	  asupra	  utilizatorului.	  

	   	   	  
Este	  interzisă	  modificarea	  sau	  distruibuirea	  către	  terți	  a	  acestui	  document	  fără	  acordul	  scris	  al	  proprietarului	  de	  drept.	  

ChemSol	  Group	  SRL	  își	  rezervă	  dreptul	  de	  a	  face	  modificări	  neanunțate	  în	  informațile	  de	  mai	  sus.	  Pentru	  varianta	  cea	  mai	  recentă	  a	  acestui	  document	  contactați	  un	  
reprezentant	  ChemSol	  Group	  sau	  distribuitorul	  zonal.	  	  
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