
AVL  

pro vrcholové letectví 

TKS Odmrazovací a protinámrazová kapalina 

 Pro použití v letadlech využívajících odmrazovací technologií TKS 

 Zabraňuje tvorbě ledu 

 Vytváří ochranný film na plochách bez ledu 

 Chemicky přerušuje vazby usazeného ledu 

 Splňuje specifikace pro materiály v letectví DTD 406B 

 

Laboratorně testováno a schváleno British Aerospace 

Kód produktu AVL-TKS 

 

AVL-TKS je letová protinámrazová kapalina, která zabraňuje tvorbě ledu tím, že 

vytváří ochranný film na volných nezledovatělých plochách letadla. V odmrazovacím 

režimu funguje AVL-TKS tak, že chemicky přerušuje vazby usazeného ledu a tím 

uvolňuje a čistí povrch letadla. Další ochranu zajišťuje rozvodný panel na náběhové 

hraně, a to pomocí přirozeného proudění kapaliny po povrchu křídla.  

 

PŘED POUŽITÍM SI NEJPRVE PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ LIST 

 

NEBEZPEČÍ: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Hořlavý. Uchovávejte v 

dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně. PŘI POŽITÍ ŠKODLIVÝ, 

MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT. Obsahuje ethylenglykol. Zamezte vdechování par. Zabraňte styku 

s kůží a očima. Neuchovávejte v otevřeném a neoznačeném obalu.  

 

PRVNÍ POMOC - OKAMŽITĚ VOLEJTE LÉKAŘE  

Při styku s očima: Proplachujte oči 15 minut. Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.   

Při požití: Při požití okamžitě podejte postiženému při vědomí dvě sklenice vody a vyvolejte 

zvracení. Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.  

Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, poskytněte umělé 

dýchání. Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.  



Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a zasaženou kůži omyjte vodou s mýdlem. 

Oblečení před opětovným použitím vyperte. Pokud přetrvává podráždění kůže, přivolejte 

lékařskou pomoc.  

Nouzové telefonní číslo 1-800-424-9300 

Mimo USA volejte (202) 483-7616 

 

Produkt výrobce Aviation Laboratories, Inc. 

Sídlo: Houston, TX 77092 

(713) 864-6677 bezplatná linka (800) 256-6876 

www.avlab.com E-mail: sales@avlab.com 

Hořlavá kapalina, N.O.S. 

Třída 3, UN 1993 

(Ethylenglykol a isopropylalkohol) 

1993 AVL je ochranná známka společnosti Aviation Laboratories, Inc.  

VYROBENO V USA 

ČISTÁ HMOTNOST 1 GALON (3,78 litru) (9 LB. = 4,08 KG) 

Dovozce a distributor v EU: ALL FOR FLY, s.r.o., www.for-fly.com 

CHCETE-LI ZOPAKOVAT OBJEDNÁVKU, VOLEJTE +420-603774727 
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