
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ALLMÄN INFORMATION 
Alushine RA 2  är en högkoncentrerat starkt alka-
lisk koks– och korrosionsborttagare för använd-
ning på järn- och ståldetaljer. Extra effektiv för 
rengöring av aluminium ex. fälgar, flaklämmar 
mm. 
Kan användas i bad 
Tillverkas enlig ISO 9002 och 14001 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: 
-nya och äldre person- och lastbilar
-bussar, lantbruks- och entreprenad maskiner
-tåg och motorcyklar
-korroderade järn– och ståldetaljer

LÖSER EFFEKTIVT; 
-korrosion på järn och stål
-korrosion på aluminiumdetaljer
-svår smuts, fett, vägsalt mm.

ANVÄNDES; 
- i bad för rengöring av järn och stål
- vid rengöring och rekonditionering av aluminium
detaljer som ej är lackade
-för rengöring av svårt smutsade detaljer

   
GÖR SÅ HÄR:
Vid borttagning av koks på järn- och ståldetaljer
används produkten i tank av plåt. Badtemperatur
ca 60°-85°C. Därefter skölj delarna med vatten.
Vid borttagning av korrosion på aluminiumdetaljer
( ex lastbilsflak) blandas Alushine RA 2 med 
vatten 1:10-1:40 och sprutas på med 
lågtrycksspruta. Skölj med vatten efter ca 2-5 
minuter. OBS kontrollera noga på undanskymt 
ställe att Alushine inte påverkar ytan! Minska då 
doseringen. Produkten är starkt alkalisk (pH-värde 
13 i koncentrat) och kan förorsaka skador på 
människa och material. Använd lämplig 
skyddsutrustning och undvik översprut. 
Närbelägna lackade ytor bör vattenbegjutas
eller täckas.
 

TEKNISK INFORMATION 
SAMMANSÄTTNING: 
Tensider; -sänker tvättvätskans ytspänning och 
ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar 
smutsen i tvättvätskan 
Kaliumhydroxid: -löser koks och andra svåra be-
läggningar  
Produkttyp: -alkalisk koks - och korrosionsbortta-
gare 
Konsistens: -flytande 
pH-värde: ca 13 i koncentrat 
Densitet:  1,25 kg/liter 
Brandrisk: ej brännbar,  
Lagring: Frostfritt, flytande ner till ca –5°C 
Lagringstid: min 12 månader 

HÄLSOINFORMATION 
ÅTGÄRDER VID OLYCKSHÄNDELSE 
Inandning: starkt irriterande och kan skada övre 
luftvägarna. Vid inandning frisk luft och vila. Kon-
takta läkare om besvär kvarstår. 
Vid hudkontakt – Tag av kontaminerade kläder. 
Spola genast med rikligt med vatten. Om besvär 
kvarstår kontakta  läkare.  
Vid ögonkontakt- skölj genast med rikligt med vat-
ten (minst 15-30 minuter) kontakta därefter snarast 
läkare. 
Vid förtäring- ge dryck (mjölk) och omedelbart till 
läkare. Framkalla ej kräkning.  

MILJÖINFORMATION 
Se säkerhetsdatablad 
Art nr 32050   3x5 liter 
Art nr 32025   25 liter dunk
TRANSPORTKLASSIFICERING 
ADR   8.42 (b) 
UN      1814 
Klass   Frätande 

Alushine RA-2 

  Frätande 


