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DETERGENT ACID PENTRU CURĂȚAT JANTE 
DIN ALIAJ UȘOR ȘI DIN ALUMINIU 

 
 DESCRIERE 
  
AKTIV C10 este un detergent acid dezincrustant, concentrat, format 
dintr-un amestec de acizi anorganici și inhibitori de coroziune, 
recomandat pentru îndepărtarea oricărui tip de incrustație, în special 
pentru înlăturarea murdăriei/depunerilor de pe jantele din aliaj ușor și 
din aluminiu. 
Elimină oxidul de fier și depunerile de la plăcuțele de frână. Formula sa 
specială permite dizolvarea rapidă a incrustațiilor persistente și a 
depunerilor de oxizi de fier (rugină), de silicați, de sulfați, care reprezintă 
depozite foarte dificil de îndepărtat. Produsul conține agenți 
“tamponanți” care inhibă coroziunea electrochimică a metalelor. Este 
eficient și pentru curățarea murdăriei (generate de oxizi) de pe 
suprafețele și piesele din aluminiu. Compatibil cu materiale plastice si cu 
suprafețe vopsite. 

 

 

 

  
 DOMENII DE APLICARE 
  
TRANSPORTURI, INDUSTRIE ETC. 

  
 INDICAÞII DE UTILIZARE 
  
ATENȚIE: Înainte de prima utilizare, recomandăm verificarea compatibilității produsului pe o porțiune 
restrânsă a suprafeței de curățat. 

 
Se aplică AKTIV C10 cu o pensulă sau prin pulverizare, pur sau diluat, în funcție de cantitatea de 
depuneri (reziduuri) care trebuie îndepărtată. 
 

http://www.unpret.ro/oferta/curatat-jante/
http://www.unpret.ro/oferta/aliaj-usor/
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În caz de nevoie, suprafețele de curățat se prelucrează prin frecare, cu ajutorul unei perii, al unei lavete, 
al unui burete sau al unui mop. Se lasă să acţioneze câteva minute și se clătește cu jet de apă (pompă de 
presiune, dacă este necesar și locația permite) și eventual se șterge suprafața cu o lavetă uscată. 

  
 DOZAJ 

 
Scufundare în baie pentru piese: se diluează produsul în raport de 1:3-10 (30%-10%) părți de apă, în 
funcție de tipul și de gradul de murdărire. Scufundați piesele care trebuie să fie dezoxidate iar după 
câteva minute clătiți cu apă din abundență. Cu pulverizatorul, butelia de pulverizat: Folosiți pulverizator 
din inox sau din plastic. Pentru autocare, cisterne, rezervoare din aluminiu, metale în general, se 
diluează produsul în raport de 1:10 (10%) părți de apă, în funcție de tipul și de gradul de murdărire. 
Pentru jante auto se diluează produsul în raport de 1:5-10 (20%-10%) părți de apă, în funcție de tipul și 
de gradul de murdărire. Clătiți cu apă. Cu peria, pentru pardoseli din aluminiu sau suprafețe zincate: se 
diluează produsul în raport de 1:10 (10%) părți de apă, în funcție de tipul și de gradul de murdărire. 

 
 CONSUM 
  
Consumul de detergent se modifică în funcție de gradul de murdărire a suprafeței, temperatura 
mediului înconjurător, modul de aplicare etc. Datele privind diluția și consumul sunt orientative şi 
trebuie consolidate prin aplicare practică. Recomandăm utilizatorilor produsului să stabilească exact 
cantitatea optimă pentru o utilizare eficientă. 

  
 OBSERVAÞII 
  
A nu se utiliza produsul pe suprafețe sensibile la acțiunea substanțelor acide precum armături eloxate, 
acryl etc. Utilizat pe zinc, pe aluminiu, pe marmură și pe suprafețele asemănătoare cu marmura, pe 
suprafețe anodizate, produsul se lasă în contact cât mai puțin timp posibil. Anumite tipuri de metale, 
după o lungă imersie se pot „păta”, iar anumite tipuri de plastic pot pierde luciul. 
Chiar dacă au la bază experiența noastră în domeniu, informațiile tehnice descrise în această fișă sunt 
orientative şi trebuie consolidate prin aplicare practică. În concluzie, recomandăm utilizatorilor 
produsului, să stabilească dacă întrebuințarea acestuia este indicată, asumându-și orice responsabilitate 
ca urmare a utilizării produsului. 
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 AVANTAJE 
  

 Concentrația foarte ridicată permite un consum scăzut, chiar şi pentru curățări foarte dificile. 
 Reduce timpul şi costurile de lucru. 
 Puternicii inhibitori împiedică acidul să atace metalul. Compatibil cu materiale plastice și cu 

suprafețe vopsite. 
 Eficient și pentru curățarea murdăriei (generate de oxizi) de pe suprafețele și piesele din 

aluminiu. 

  

 CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE 
  
PROPRIETĂŢI: Foarte mare putere de degresare şi de dezagregare a 
murdăriei. Agresivitate limitată asupra metalelor. ASPECT ȘI CULOARE: 
Lichid, incolor. MIROS: Caracteristic (Migdale amare). pH: Nedeterminat. 
ETICHETA: În conformitate cu normele CEE. CONŢINE: 5-15% acizi 
minerali, <5% inhibitori de coroziune, parfum. GREUTATE SPECIFICĂ: 
1,060g/cm³. EFECTE DUPĂ INHALARE: Poate provoca iritarea căilor 
respiratorii. EFECTE DUPĂ CONTACTUL CU PIELEA: Provoacă iritarea 
pielii. EFECTE DUPĂ CONTACTUL CU OCHII: Provoacă iritarea gravă a 
ochilor. EFECTE DUPĂ ÎNGHIŢIRE: Poate provoca tulburări gastro-
intestinale. BIODEGRADABILITATE: Biodegradabil ≥90%. 

 

 Atenţie 
 TRANSPORT ªI DEPOZITARE 
  
Consultați instrucțiunile speciale/FIȘA CU DATE DE SECURITATE. Depozitați produsul în recipientele 
originale, închise etanș, într-o zonă rece și uscată. Păstraţi recipientele închise când nu utilizaţi produsul. 
Produsul își conservă proprietățile 24 de luni, cu condiția să fie păstrat în ambalajul original etanș. 
Temperatura de depozitare: 5 - 35 °C. 

  
  

 
FIȘĂ TEHNICĂ elaborată pe baza informaţiilor furnizate de producător. 

Citiți cu atenţie FIȘA TEHNICĂ şi FIȘA CU DATE DE SECURITATE înainte de a utiliza produsul. 

EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL 
 

 


