
                                                                                                                                 

 

 
STROVELS Alfanol  ® Truck  

Alkaliczny, silnie pieniący  preparat czyszczący. 
Do użytku profesjonalnego. 

 
 

 
Dane produktu: 
 
Nr artykułu     -  
pH         -  13,6 
Stan skupienia:        - ciecz 
Kolor                - jasnożółty  
Dostępne opakowania:                        -  10, 25, 200l 
Atest PZH            
 
 
Przeznaczenie:  Alf anol Truck jest bardzo silnie 
pieniącym, wysoko skoncentrowanym, alkalicznym 
środkiem czyszczącym przeznaczonym do usuwania 
wyjątkowo silnych zabrudzeń takich jak smary, oleje, 
tłuszcze, sadza itp. z powierzchni twardych, odpornych 
na działanie środowiska alkalicznego. Doskonały do 
mycia silnie zabrudzonych maszyn i urządzeń w 
przemyśle ciężkim i motoryzacyjnym. Nie stosować na 
powierzchniach silnie nagrzanych, nasłonecznionych, 
aluminiowych lub innych wrażliwych na alkalia. 
 
Zastosowanie: 
Czyszczenie wyjątkowo zanieczyszczonych 
powierzchni odpornych na środowisko alkaliczne 
Stosować z wytwornicami piany lub centralą 
pianową ,,Turn & Clean’’ 
 
Zalecane stężenia roztworów roboczych: 
w zależności od rodzaju i stanu powierzchni, stopnia 
zanieczyszczenia, twardości wody i temperatury oraz 
rodzaju stosowanej techniki mycia zaleca się 
stosowanie następujących stężeń roztworów 
roboczych: niskie/wysokie ciśnienie/lanca pianowa: 1 
– 5%,  (100- 500ml/10l wody, mycie ręczne  0,5 – 
1%. 
Nanieść roztwór roboczy o temp 20 – 40ºC na 
czyszczoną powierzchnię od dołu do góry na okres 3 – 
5 minut nie dopuszczając do wyschnięcia na 
powierzchni! (jeśli to nastąpi czynność powtórzyć). 
Uwaga: Obserwuj powierzchnie wrażliwe, malowane, 
lakierowane i aluminiowe zwłaszcza przy wysokich 
temperaturach i długim kontakcie produktu z 
powierzchnią. W przypadku wątpliwości zrób test 
działania produktu na niewielkiej powierzchni. 
Spłukiwanie rozpocząć od góry do dołu zaczynając od 
powierzchni wrażliwych. 
 
 
 
 

 
 
 
Skład: 
 
Wodorotlenek potasu   -    1-4,9% 
Trisodowy kwas aminotrójoctowy  -       1-5% 
Czwartorzędowe coccos  
aminy etoksyalkilów    -       1-5% 
Alkohol etoksylowany C10  -      5-10% 
2-(2butoxyetoksy) etanol   -       1-5% 
Dietanoloamina kwasu tłuszczowego -       1-5% 
 
Zwiera: <5% NTA,  5-15%% niejonowych substancji 
powierzchniowo czynnych, <5% kationowych  
substancji powierzchniowo czynnych 
 
Oznaczenie: 
 

                                          
                                     C - ŻRĄCY  

Wodorotlenek potasu 1-4,9% 
 
R 34: Powoduje oparzenia 
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, 
odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę  
twarzy 
S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, 
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to  
możliwe pokaż etykietę 
 

 
A Clean Par tner International AB 
Filia Strovels 
Box 623, S 441 – 17 Alingsas, 
Szwecja 
tel. +46 32279400, fax +46 322636622 
w Polsce: +48 508 245 565 
www.strovels.info.pl 
 
  


