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  AINE / VALMISTISE NING  ÄRIÜHINGU / ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

Kaubanimetus : Wetrok Karpspray

Toote kood : T5

Toote tüüp : puhastusvahend

Kasutamine : Tööstuslik. Tikai profesionālai lietošanai.

Hädaabi tel. Nr : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

  TOOTE KIRJELDUS

Piktogramm

DBé
Täpsem tootetüüp : Tekstiili puhatsuspihusti

Tootekirjeldus : Traipu tīrīšana, viegli tiem pieskaroties ar švammi un tādā veidā uzklājot tīrīšanas
līdzekli (Tupfmethode), tekstila grīdas segumiem. Eemaldamiseks lahustiga
lahustuv mustus ( kirjutusvahendi jäljed , värvi jäljed , nikotiin , tõrv , jne. ) .

Kasutusvaldkond : Puhastamiseks tekstila grīdas segumiem un mēbeļu audumiem.

Artikli nr / müügiühik : 10.420 : 210 g Aerosola flakons
10.403 : Wetrok Karpotek (1 x Wetrok Karpfrost,  1 x Wetrok Karpspray, 1x
Wetrok Karpform)

  KASUTUSJUHISED

Doseerimine : Lahjenadamata, kasutusvalmis.

Kasutamine : Enne töötlemist katsetage toodet puhatstava pinna osal, mis ei ole väga nähtav.
Wetrok Karpspray uzsmidzināt uz traipiem, viegli iemasēt. Laske toimida.
Tupsutage üleliigne vedelik imava paberrätiga ära (ärge hõõruge). Vajadzības
gadījumā procesu atkārtot. Vaadake ka Wetrok Karpotek kasutusjuhendit.

Näpunäide : Enne kasutust lugege toote kasutusjuhendit ja ohutusjuhendit. Tootja ei vastuta
ebakohase kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest.

  INFO TOODETE KOHTA

Aerosoolid (75/324/EWG) : Konteiners atrodas zem spiediena. Aizsargāt no saules gaismas un temperatūras
virs +50°C. Neurbināt un nededzināt konteinerus pat pēc to izlietošanas.
Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā. Sargāt
no uguns - nesmēķēt un sargāt no bērniem.

Kompositsioon : 2004. gada 31. marta Regula Nr. 648/2004/EK par sintētiskajiem mazgāšanas
līdzekļiem.

- Koostisosad :  > 30%  :   -

Jäätme kood (259/93/EEC) : 16 05 04: Ohtlikke aineid sisaldavad gaasid rõhkmahutites (kaas arvatud haloon).

Abfallschlüsselnummer (ÖNorm : 59803: Jääkidega rõhkgaasmahuti (pihustuspudelid).
S2100)

  FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Agregaatolek temp-l 20 °C : Aerosool.

Värv : Värvitu.

Lõhn : Lõhnatu.

pH väärtus : Ei ole kohaldatav.

Keemispunkt [°C] : -44
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  FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED  (järg)

Tihedus  [g/cm3] : 0.785

Aururõhk temp-l 20 °C : 7.7 hPa

Lahustuvus vees : Materjal on vees peaaegu lahustumatu.

Leekpunkt [°C] : -97

Isesüttimistemperatuur [°C] : 215

Plahvatava kontsentratsiooni : 0.6
alampiir [%]

Plahvatava kontsentratsiooni : 9.5
ülempiir [%]

  REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

-

Ohutunnus(ed) : Xn : Kahjulik
F+ : Eriti tuleohtlik
N : Keskkonnaohtlik

R fraas(id) : Eriti tuleohtlik.  -  Ärritab silmi ja nahka.  -  Mürgine veeorganismidele, võib
põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.  -  Kahjulik:
allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

S fraas(id) : Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.  -
Tulekahju korral kasutada ££V1££.  -  Kemikaali allaneelamise korral pöörduda
viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.  -  Käidelda
hästiventileeritavas kohas.  -  Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda
erinõuetega/ ohutuskaardiga.

  KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE

Üldist : Hoidke süüteallikatset kaugel. Mitte suitsetada.

Tehnilised kaitsemeetmed : Staatilise elektri ärahoidmiseks tuleb kasutatada korralikku maandust.

Säilitamine : Hoidke originaalpakendis jahedas, hästi tuulduvas kohas. Kaitske külma eest.
Hoidke tulekindlas kohas.
Hoidke mahutit kinnisena, kui see ei ole kasutuses.
Konteiners atrodas zem spiediena. Aizsargāt no saules gaismas un temperatūras
virs +50°C. Neurbināt un nededzināt konteinerus pat pēc to izlietošanas.

Säilitusaeg : 24

Säilitamine - eemal millest : Soojusallikad.

  MUU TEAVE

Revisjon : Muudatused, mis on tehtud võrreldes varasema versiooniga on tähistatud *.
WKASPK001

Valmistaja : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

VASTUTUSEST LOOBUMINE Käesoleval ohutuskaardil olev informatsioon on saadud meie veendumuse kohaselt
usaldusväärsetest allikatest. Siiski ei anna me käesolevas dokumendis toodud informatsioon õigsuse kohta ühtegi otsest ega
kaudset garantiid. Me ei saa kontrollida toote käitlemist, hoiustamist, kasutamist või jäätmekäitlust ega tarvitse omada
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sellekohast informatsiooni. Sel ja muudel põhjustel ei saa me vastutada toote käitlemisest, hoiustamisest, kasutamisest või
jäätmekäitlusest tulenevate või mistahes moel nende tegevustega seotud kahjude või kulude eest. Käesolev ohutuskaart on
koostatud vaid antud toote jaoks. Kui toodet kasutatakse mõne teise toote koostisosana, siis ei tarvitse käesoleva ohutuskaardi
informatsioon kehtida.

Dokumendi lõpp
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