
AVL  
Pro špičkový letecký výkon 
 

No Chlor Cleaner/Degreaser 

Bezchlorový čistič/odmašťovač  
 

 Nahrazuje 1,1, 1, Trichloroethane 

 Bezpečný pro ozón 

 Žádná chlorovaná rozpouštědla nebo CFC (freony) 

 Rychle se odpaří a nezanechá zbytky 

 Odstraní zbytky olejů a znečištění při kontaktu 

 

PART No. AVL-NC20 

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČNÉ VÝPARY. EXTRÉMNĚ HOŘLAVÉ. NEPOUŽÍVEJTE NA ZAŘÍZENÍCH POD 

ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM, OBSAH JE POD STÁLÝM TLAKEM. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. 

PŘEČTĚTE SI UPOZORNĚNÍ NA ZADNÍ STRANĚ.  

HMOTNOST OBSAHU: 397 g 

 

Zadní strana 

AVL Prostředek na čištění/odmašťování bez chlóru 

 

Silný čisticí účinek a vysoká schopnost rozpouštět urychlují a usnadňuje čištění kovových částí. Olej, 

mastnota a další znečištění jsou okamžitě odstraněny. Rychle se odpaří a nezanechá zbytky. 

Pronikne rychle do těžko přístupných míst, která takto vyčistí. Tento výrobek neobsahuje žádný 

1, 1, 1 Trichloroethan ani rozpouštědla či CFC (freony), které ničí ozónovou vrstvu.  

Pokyny: Nastříkejte sprej na kovové části a nechejte zatéci. Nechejte volně uschnout nebo setřete 

čistým, suchým hadříkem. Při větším znečištění čištění opakujte. Zamezte kontaktu s gumovými 

částmi. NEBEZPEČÍ: Nepoužívejte na zařízeních připojených k elektrické síti nebo na zařízeních, 

která jsou právě v provozu či zapnutá. Před opětovným spuštěním zařízení nechejte ošetřenou 

plochu zcela uschnout. GUMOVÉ A PLASTOVÉ ČÁSTI NEJDŘÍVE VYZKOUŠEJTE.  

 

UPOZORNĚNÍ: EXTRÉMNĚ HOŘLAVÉ. Nepoužívejte v blízkosti tepla nebo otevřeného ohně, při 

použití nekuřte. Záměrné zneužití nebo svévolná koncentrace či inhalace obsahu může být zdraví 

škodlivá či smrtelná.  

 



UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.  

Obsah je pod stálým tlakem. Obal nepropichujte, neházejte do ohně ani neskladujte při 

teplotách vyšších než 120 °F (50 °C). Dlouhodobé vdechování výparů může způsobit 

malátnost a podráždění nosní sliznice a hrdla. Používejte v dostatečně větrané místnosti, 

vyhněte se dlouhodobému vdechování výparů. Vyhněte se kontaktu s očima a kůží – jako 

tekutého obsahu, tak výparů. V případě zasažení očí vypláchněte vodou a přivolejte 

lékařskou pomoc. V PŘÍPADĚ SPOLKNUTÍ NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. IHNED PŘIVOLEJTE 

LÉKAŘSKOU POMOC. 

 

Právo na informace:  Hexan (CAS # 110-54-3), petroleum naphtha (CAS # 8032-32-4), aceton 

(CAS # 67-64-1), metanol (CAS # 67-56-1), oxid uhličitý (CAS # 124-38-9). 

 

Výrobce: Aviation Laboratories, Inc.  

Centrála: Houston, TX – USA 77092 

Tel.: (713) 864-6677 nebo 800-256-6876 

E-mail: sales@avlab.com 

Nouzové telefonní číslo: 800-424-9300 CHEMTREC 

Volání mimo USA: 202-483-7616 

1993 AVL je ochrannou známkou Aviation Laboratories Inc.  

VYROBENO V USA 
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