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  AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

Kauppanimi : Wetrok Karpspray

Tuotekoodi : T5

Tuotetyyppi : puhdistusaine

Käyttö : Teollinen. Ainoastaan ammattikäyttöön.

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

  TUOTEKUVAUS

Kuvamerkit

DBé
Lähempi tuotelaji : Tekstiilipuhdistusspray

Tuotekuvaus : Tekstiilipintojen paikoittaiseen puhdistamiseen (pistepuhdistus). Poistamiseen
liuotinaineella irtoava lika ( mustekynän jälkiä , värijälkiä , nikotiini , terva , jne... ) .

Käyttöalue : Puhdistukseen lattioiden tekstiilipäällysteet ja huonekalukankaat.

Artikkeli-nro. / myyntiyksikkö : 10.420 : 210 g Suihkepullo
10.403 : Wetrok Karpotek (1 x Wetrok Karpfrost,  1 x Wetrok Karpspray, 1x
Wetrok Karpform)

  KÄYTTÖOHJEET

Annostelu : Laimentamattomana käyttövalmis.

Käyttö : Kokeile käsiteltävän pinnan sietokyky ennen käyttöä huomaamattomassa
kohdassa. Suihkuta Wetrok Karpspray tahroille, hiero kevyesti. Anna vaikuttaa.
Poista imukykyisellä paperiliinalla (älä hankaa). Toista käsittely tarvittaessa. Katso
myös Wetrok Karpotek-käyttöohje.

Huomautuksia : Lue tuoteseloste ja turvallisuusmääräykset ennen käyttöä. Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jotka syntyvät ei-asianmukaisesta käytöstä.

  TUOTETIEDOT

Aerosoleja (75/324/EWG) : Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50 ºC korkeammille
lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai polttaa tyhjänäkään.
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Eristettävä sytytyslähteistä -
Tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Koostumus : Puhdistusaineista 31. maaliskuuta 2004 annettu laki 648/2004/EG.

- Aineosat :  > 30%  :   -

Jätekoodi (259/93/EEC) : 16 05 04: Painesäiliössä olevia, vaarallisia aineita sisältäviä kaasuja (inkl. halon).

Jäteluokitusnumero (Önorm S2100) : 59803: Paineilmapakkaukset (Spray) joissa jäännöksiä.

  FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Olotila, 20°C : Aerosoli.

Väri : Väritön.

Haju : Hajuton.

pH-arvo : Ei soveltuva.

Kiehumispiste  [°C] : -44

Tiheys  [g/cm3] : 0.785

Höyryn paine, 20°C : 7.7 hPa
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  FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET  /...

Liuknenvuus veteen : Aine lähes liukenematonta veteen.

Leimahduspiste [°C] : -97

Itsesyttymislämpötila [°C] : 215

Räjähdysrajat - Alaraja [%] : 0.6

Räjähdysrajat - Yläraja [%] : 9.5

  KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

-

Symboli(t) : Xn : Haitallinen
F+ : Erittäin syttyvää
N : Ympäristölle vaarallinen

R-lauseke : Erittäin helposti syttyvää.  -  Ärsyttää silmiä ja ihoa.  -  Myrkyllistä vesieliöille, voi
aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.  -  Haitallista : voi
aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

S-lauseke : Vältettävä kaasun hengittämistä.  -  Sammutukseen käytettävä ££V1££.  -  Jos
ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus
tai etiketti.  -  Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.  -  Vältettävä päästämistä
ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

  KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Yleistä : Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

Teknillisiä suojaustoimenpiteitä : Staattinen sähkö on torjuttava asianmukaisella maadoituksella.

Varastointi : Säilytä ainoastaan alkuperäisessä astiassa viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa.
Suojaa pakkaselta. Säilytä tulenkestävässä paikassa.
Pidä käyttämätön säiliö suljettuna.
Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50 ºC korkeammille
lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai polttaa tyhjänäkään.

Säilyvyys : 24

Varastointi - ei lähelle : Lämpölähteet

  MUUT TIEDOT

Tarkastus : Muutokset edellisiin versioihin on merkitty tähdellä *.
WKASPK001

Valmistaja : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

ILMOSITUS VASTUUVAPAUDESTA  Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on hankittu lähteistä, joiden uskomme
olevan luotettavia.  Mutta tiedot on kuitenkin annettu ilman takuuta siitä, että ne ovat tarkkoja tai oikeita.  Käsiteltäessä,
säilytettäessä, käytettäessä ja hävitettäessä vallitsevat olosuhteet tai toimenpiteissä käytetyt menetelmät eivät ole
hallinnassamme, eikä meille ehkä ole annettu niistä mitään tietoja.  Tästä ja muista syistä emme ole vastussa ja luovumme
täysin vastuusta tämän tuotteen käsittelyn, säilytyksen, käytön tai hävityksen yhteydessä tapahtuneesta menetyksestä,
vahingosta tai nisstä aiheutuneista kustannuksista.  Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu ja sitä tulee käyttää ainoastaan
tälle tuotteelle.  Jos tuotetta käytetään jonkin muun tuotteen aineosana, on mahdollista, että tässä annettuja
käyttöturvallisuustietoja ei voida soveltaa.
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Asiakirjan loppu
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