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ASiRAL SR AX 

Druh výrobku: tekutý, kyselý pěnový čisticí prostředek 

Složení: organické kyseliny, tenzidy 

Rozsah použití: speciálně pro kovové povrchy a keramické obklady 

Účinky/přednosti: ASiRAL SR-AX odstraňuje usazeniny a pomocí speciálních tenzidů též 
mastné znečištění u všech materiálů. Ideální je k čištění  povrchů z 
ušlechtilé oceli. Dociluje lesklé, čisté povrchy též u oplachové vody s vyšší 
tvrdostí. 

Používaná koncentrace: 2 - 5% podle znečištění a požadavků na pěnu, po použití dobře 
opláchnout 

Používaná teplota: pokojová teplota 

Technické údaje1% ního: p-hodnota: -1,24 pH-hodnota: 1,5 
 m-hodnota: -1,19 hustota (konc.): 1,06 

Pěnivost: silně pěnivý 

Dávkování: ručně nebo speciálním zařízením na tvorbu pěny, které musí být    
kyselinovzdorný 

Stanovení koncentrace: titrací p-hodnoty 

Stabilita při teplotě: 5 - 40°C 

Koroze: Je vhodný pro hliník, barevné kovy, ocel, ušlechtilou ocel, plastické  
hmoty. Materiál na spáry obkladů musí být kyselinovzdorný. 

Jiné: chránit před teplotou přes 40°C 

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci: 

 

H314 – Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí.  
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.  
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  
P280 – Noste ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ ochranu obličeje.  
P301 + P330 + P331 – PO POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.  
P303 + P361 + P353 – PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU (nebo vlasy): Odstraňte/ vysvlečte všechny 

kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou/ sprchou.  
P304 + P340 – PO VDECHNUTÍ: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a nechejte ho dýchat v 

poloze, která mu umožní pohodlné dýchání.  
P305 + P351 + P338 – PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud 

používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.  
P308 + P313 – Po expozici nebo podezření z ní: Vyhledejte lékařskou pomoc/ péči.  
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P363 – Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. 


