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7 doskonałych powodów, by używać DECALINOX : 

1. Zarazem odnawia i usuwa tlenki z surowego aluminium i stali nierdzewnej.  
2. Rozpuszcza oleje i tłuszcze. 
3. Usuwa zacieki rdzy z powierzchni. 
4. Posiada doskonałą moc odtłuszczania i usuwania kamienia.  
5. Nadaje aluminium naturalny i satynowy wygląd. 
6. Nie plami powierzchni po czyszczeniu. 
7. Nie zawiera kwasu fluorowodorowego, ani solnego.  

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach : 

   Transport                    Instytucje użytku publicznego              Przemysł     
 
Umożliwia konserwację i odnawianie sprzętów drogowych, skrzyń załadunkowych, cystern, wywrotek, ram 
okiennych. Usuwa tlenki, oleje, smary.  
Umożliwia odczepienie stali nierdzewnych. . 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Skład: kwas azotowy, fluorek amonu, fluorowodór 
Płyn w kolorze lekko żółtym. 
pH w roztworze 10% : 1,0 
Gęstość : 1,29 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje : odnieść sie do karty 
charakterystyki produktu. 

 
Stosuje się zawsze rozpuszczony w wodzie w stosunku 1 jednostka objętości 
DECALINOXU na 3-4 jednostki objętości wody.  
 
Przez rozpylanie : zwilżyć powierzchnię, rozpylić roztwór z dołu do góry. 
Pozostawić na kilka minut,  szczotkować, jeśli jest  to konieczne do aktywowania 
działania produktu. Następnie znowu pozostawić na 5 min. Słukać wodą pod 
ciśnieniem.  
 
Przez zanurzanie ( « kąpiel »): przygotować roztwór z 1 jednostki objetości 
DECALINOXU i 3 jednostek objętości wody, spłukać wodą pod ciśnieniem.  
 
Przed każdym zastosowaniem produktu zalecamy najpierw wykonanie próby.  
 
Nie stosować na powierzchnie szklane, emaliowane, z gresu, glazury, a także 
anodowanego aluminium.  
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plusiki 7-ki  
NOVIPLAST : środek do odnawiania powierzchni plastikowych, bez silikonu. 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku, nie 
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
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URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE : 

CZAJNIK-1500 – to profesjonalny, wygodny spryskiwacz 
ciśnieniowy o pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia 
gotowego płynu na powierzchnie przeznaczone do spawania; istnieje 
też w wersji 1 L (CZAJNIK-1000) i 2 L (CZAJNIK-2000) 

• wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości; 

• posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego 
powietrze wpompowywane jest do środka pojemnika, 
umożliwiając po naciśnięciu jednego przycisku  wydobywanie 
się równomiernego, ciągłego strumienia w formie delikatnej, 
rozproszonej „mgiełki”, bez konieczności wykonywania 
dodatkowych ruchów;  

• posiada wygodną, profilowaną rączkę; 

• istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej obręczy u 
podstawy pojemnika, w przypadku jej uszkodzenia. 

 

 

  

BM7-500 – to butelka metalowa o pojemności 0,5 L z wygodną 
pompką. Przystosowana jest do czyszczenia detali lub trudno 
dostępnych miejsc. 


