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  IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn : Wetrok Karpspray

Produkt nr : T5

Produkttype : detergent

Anvendelse/brug : Industriel. Kun for professionel brug.

Nødtelefonnummer : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

  PRODUKTBESKRIVELSE

Piktogrammer

DBé
Nøjere produkttype : Tekstilrengøringsspray

Produktbeskrivelse : Til den punktuelle rengøring af tekstile belægninger (duppemetode). Til fjernelse af
opløsningsmiddelopløseligt forurening ( kuglepensspor , farvespor , nikotin , tjære
, m.v... ) .

Anvendelsesområde : Til rengøring af tekstile gulvbelægninger og møbelstoffer.

Artikel-nr. / salgsenhed : 10.420 : 210 g Aerosoldosis
10.403 : Wetrok Karpotek (1 x Wetrok Karpfrost,  1 x Wetrok Karpspray, 1x
Wetrok Karpform)

  BRUGSANVISNING

Dosering : Ufortyndet, færdig til brug.

Anvendelse : Kontroller før brug på et ubemærket sted på den flade der skal behandles, om den
kan tåle det. Sprøjt Wetrok Karpspray på pletter, gnid let ind. Lad det virke. Tørre
op med sugedygtig (papir)klud (ikke gnide). Gentages efter behov. Se også
brugsanvisning Wetrok Karpotek.

Henvisninger : Læse produktdatadokument og sikkerhedsdatadokument før brug. Skader, som er
opstået pågrund af ikke korrekt brug, overtager fabrikanten ingen ansvar for.

  PRODUKTINFORMATIONER

Aerosol (75/324/EWG) : Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for
temperaturer på over 50º C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den
er tømt.
Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares
fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for børns
rækkevidde.

Sammensætning : Forordning 648/2004/EF af 31. marts 2004 om detergenter.

- Ingredienser :  > 30%  :   -  alifaktiske kulbrinter

Affaldkode (259/93/EOF) : 16 05 04: Farlige stoffer indeholdende gasser i trykbeholder (inklusive haloner).

Affaldsnøgle nr. (ÖNorm S2100) : 59803: Spraydoser med restindhold.

  FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand ved 20 °C : Aerosol.

Farve : Farveløs.

Lugt : Lugtfri.

pH-værdi : Ikke brugbar.

Begyndelseskogepunkt [°C] : -44
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  FYSISK-KEMISKE EGENSKABER  /...

Vægtfylde  [g/cm3] : 0.785

Damptryk, 20°C : 7.7 hPa

Opløselighed i vand : I vand er materialet næsten uopløseligt.

Flammepunkt [°C] : -97

Antændelsestemperatur [°C] : 215

Eksplosionsgrænser - Nedre [%] : 0.6

Eksplosionsgrænser - Øvre [%] : 9.5

  OPLYSNINGER OM REGULERING

-

Symbol(er) : Xn : Sundhedsskadelig
F+ : Yderst brandfarlige
N : Miljøfarlig

R-Sætning(er) : Yderst brandfarlig.  -  Irriterer øjnene og huden.  -  Giftig for organismer, der lever i
vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  -  Farlig: kan give
lungeskade ved indtagelse.

S-Sætning(er) : Undgå indånding af gas.  -  Brug ££V1££ ved brandslukning.  -  Ved indtagelse,
kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.  -  Må kun bruges på
steder med god ventilation.  -  Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/
sikkerhedsdatablad.

  HÅNDTERING OG OPBEVARING

Generelt : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Tekniske : De rette procedurer med hensyn til jordforbindelse bør følges for at undgå statisk
beskyttelelsesforholdsregler elektricitet.

Opbevaring : Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Beskytte
mod frost. Opbevares i brandsikker plads.
Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for
temperaturer på over 50º C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den
er tømt.

Holdbarhed : 24

Opbevaring fjernt fra : Varmekilder.

  ANDRE OPLYSNINGER

Revision : Ændring i punkt: * Denne leverandørbrugsanvisning er blevet opdateret i
overensstemmelse med EU Direktiverne 2001/58/EF (direktiv om
leverandørbrugsanvisninger) og 1999/45/EF (Præparatdirektivet).
WKASPK001

Udarbejdet af : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

ANSVARSFRALÆGGELSE  Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige.  Vi yder dog
ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige.  Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevars,
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anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså unden for vort kendskab.
Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader
eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet.  Dette datablad er udfædiget til
brug udelukkende for dette produkt.  Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri
muligvis ikke værre gældende.

Slut på dokumentet
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