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Aluxid
Varenr. 45372

Syrefri fælgrens 
  

Aluxid 
(Conquest)

Aluxid (Conquest) en syrefri afrenser som hurtigt og sikkert 
fjerner indgroet bremsestøv fra bilens fælge og samtidig 
gives overfladen en flot blank vandafvisende finish. 

Produktet kan anvendes til alle typer fælge; alu-, stål, lege- 
ringer og lakerede. Kan også anvendes til plastik hjulkaps-
ler og gummi. Aluxid opfylder kriterierne for biologisk ned-
brydelighed, som er fastsat i forordning (EC) No. 648/2004 
om rengøringsmidler.

BRUGERVENLIG 
Aluxid er ikke baseret på agressive syrer og afgiver derfor 
ikke ildelugtende dampe. 

SIKKER PÅ MANGE MATERIALER
Aluxid kan sikkert anvendes på lakerede fælge, 
plastik hjulkapsler og selv på gummi.

Kemisk indhold Kompleks blanding af  
overfladeaktive chelaterende 
stoffer, vand og farve.

Udseende Gul/grøn letflydende væske

Lugt Karakteristisk

PH værdi 13

Massefylde 1,06

Opløselighed i vand Fuldstændig opløselig

Opbevaring Hold beholderen tæt 
lukket. Beskyt mod frost.

Holdbarhed 2 år i uåbnet emballage 
ved rumtemperatur.

MAL kode 1 - 4

 

Fjern mudder og løstsidden- 
de snavs. Bilen skal være 
kold inden påføring.

Aluxid er klar til brug.  
Ved mindre krævende opga-
ver kan fortyndes med op til 
3 dele vand.

Spray på overfladen med 
håndsprøjte i en afstand af 
20-30 cm. Brug evt. børste 
til genstridigt snavs. 
 
Begynd afrensningen fra 
bunden og arbejd opefter.

Lad opløsningen virke i et 
par minutter. Skyl grundigt af 
med rigeligt vand evt. højtryk 
eller med vand/børste. 

Bemærk 
Undgå at produktet tørre ind, 
da det kan give skjolder.  
Afprøv på ikke synligt sted 
før behandling startes.  

Brugervejledning Tekniske data og produkt

• Velegnet til alle typer af fælge 
– også plastik hjulkapsler og gummi

• Siliconefri – let anvendelig

• Biologisk nedbrydelig
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Varenummer 45372
Indhold 5 l plastdunk
Kolli Karton á 4 stk

Varenummer 45372
Indhold 25 l plastdunk


