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FIRMA JEROUŠEK 
Francouzská 2464 
272 01 Kladno 
Česká republika 

Kontakt: Ing. Zdeněk Jeroušek 
Tel.: +420 311 252 708 
GSM: +420 606 741 541 
E-Mail: jerousek.zdenek@gmail.com 

IČ: 88567265 
DČ: CZ5907310134 
  

Bankovní spojení: 
CZK 107-1922090297/0100 
IBAN:  CZ69 0100 0001 0719 2209 0297 
EUR 115-530580217/0100 
IBAN: CZ62 0100 0001 1505 3058 0217 
SWIFT: KOMBCZPPXXX 

 

Objednací číslo:  Cena za kg  

P-AL 3500241  Balení   5 kg  
3500242  Balení 10 kg 

 

3500243  Balení 20 kg 
3500244  Balení 30 kg 

 Přípravek na moření a čištění hliníku nástřikem. 
Hliník, měď a slitiny mědi (bronz, mosaz) 

 
Dodání: 
Zásilkovou službou do 2 týdnů. 
 

 
Nástřik Ponor Oplach vodou  

 
Použití 

Pelox P-AL je nepáchnoucí a vysoce účinný mořící  
a čistící přípravek na hliník a barevné kovy, jako měď  
a její slitiny – bronz a mosaz. Přípravek bez obtíží odstraňuje 
oxidy, náběhové barvy a znečištění na povrchu výrobku. Po 
aplikaci přípravku je povrch oproti stavu před použitím světlejší a 
vizuálně sjednocený. 
 
Aplikace 

Přípravek P-AL se aplikuje na povrch výrobku nástřikem a nebo 
ponorem. Z 1 kg přípravku lze ošetřit v neředěném stavu 8 ÷ 12 
m2 plochy. Podle druhu materiálu je možné ředit přípravek v 
poměru 1:1 až 1:3   s pitnou vodou. Doba působení se za 
normálních podmínek pohybuje mezi 5 ÷ 20 minutami. Po tomto 
ošetření je povrch (kovově čistý), připraven pro další následné 
operace, jako jsou lakování nebo povlakování. 

Doporučení:  

Před provozním nasazením se doporučuje vyzkoušet vhodné 
naředění a čas působení pro dosažení vzhledového sjednocení 
a zároveň optimální spotřeby  při aplikaci na daný materiál. 

Likvidace 

Likvidaci oplachových vod se zbytky odmašťovadla 
neutralizujeme 

• neutralizačním roztokem Pelox HD nebo 
• 10% roztokem vápenného mléka v neutralizační stanici 
• Plastové obaly předáme firmě s oprávněním likvidovat 

kontaminované obaly 
 
Balení 

Přípravek Pelox P-AL se obvykle dodává v pětikilovém nebo 
dvacetikilovém balení. 
 
15 01 10*   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek   
 nebo obaly těmito látkami znečištěné. 
 
Vydatnost 

Z jednoho kilogramu mořidla a čističe ploch hliníku P-AL lze 
ošetřit 8 ÷ 12 m2 mořené plochy.  
Vydatnost je v závislosti na znečištění ošetřovaného povrchu, 
ředění, druhu materiálu a způsobu nanášení. 
 

Vybavení pracovníka: 
Pracovník při práci s mořidlem a čističem ploch hliníku musí být 
vybaven kyselinovzdorným kabátem a kalhotami, rukavicemi, 
gumovou obuví.  
Ostatní bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v bezpečnostním 
listu, který obdrží každý zákazník při prvním nákupu přípravku  
P-AL. 

 

Bezpečnostní pokyny 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti H-věty: 
H290  Může být korozivní pro kovy. 
H302  Zdraví škodlivý při požití. 
H311  Toxický při styku s kůží. 
H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
 
Seznam pokynů pro bezpečné zacházení P-věty: 
P260  Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. 
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné  
 brýle/obličejový štít. 
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.  
 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):  
 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.  
 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
P310  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  
 STŘEDISKO/lékaře/... 
P405 Skladujte uzamčené. 
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