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  IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Handelsnaam : Wetrok Karpspray

Productcode : T5

Soort product : schoonmaakmiddel

Gebruik : Industrieel. Enkel voor professioneel gebruik.

Telefoonnr. in noodgeval : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

  PRODUKTBESCHRIJVING

Pictogrammen

DBé
Nadere productsoort : Textiel reinigingsspray

Productbeschrijving : Voor het reinigen van plekken in textiele vloerbedekkingen (depmethode). Voor het
verwijderen van oplosmiddel oplosbaar vuil ( schrijfstiftsporen , verfsporen ,
nicotine , teer , enz... ) .

Inzetbaar op het gebied : Voor het reinigen van stoffen geweven vloerbedekkingen en meubelstoffen.

Artikelnr. / verkoop-eenheid : 10.420 : 210 g Aerosolbus
10.403 : Wetrok Karpotek (1 x Wetrok Karpfrost,  1 x Wetrok Karpspray, 1x
Wetrok Karpform)

  GEBRUIKSAANWIJZING

Dosering : Onderdund, gebruiksklaar.

Gebruik : Voor gebruik de te behandelende vlakte op een onopvallende plek toetsen op
tolerantie van het middel. Wetrok Karpspray op vlekken sproeien en licht
inmasseren. Laten inwerken. Met absorberende papieren doek opdeppen (niet
wrijven). Indien nodig het proces herhalen. Zie ook de gebruiksaanwijzing Wetrok
Karpotek.

Aanwijzingen : Voor gebruik productinformatiepagina goed lezen. Voor schaden, die door
onkundig gebruik zijn ontstaan, is de fabricant niet aansprakelijk.

  PRODUCTINFORMATIE

Aerosol (75/324/EWG) : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere
temperatuur dan 50ºC. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd
houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Samenstelling : Regelgeving 648/2004/EG van 31 maart 2004 betreffende detergenten.

- Ingrediënten :  > 30%  :   -  alifatische koolwaterstoffen

Afvalcode (259/93/EEG) : 16 05 04: Gassen die gevaarlijke stoffen beïnhouden in hoge druk vaten (inclusief
halon).

Abfallschlüsselnummer (ÖNorm : 59803: Verpakkingen onder hoge druk (spraybussen) met restinhoud.

S2100)

  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C : Aerosol.

Kleur : Kleurloos.

Geur : Reukloos.

pH waarde : Niet toepasbaar.
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  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN  (vervolg)

Kookpunt  [°C] : -44

Dichtheid  [g/cm3] : 0.785

Dampspanning, 20°C : 7.7 hPa

Oplosbaarheid in water : Een bijna onoplosbaar product in water.

Vlampunt [°C] : -97

Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : 215

Explosiegrenzen - onderste [%] : 0.6

Explosiegrenzen - bovenste [%] : 9.5

  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

-

Symbo(o)l(en) : Xn : Schadelijk
F+ : Zeer licht ontvlambaar
N : Milieugevaarlijk

R-Zinnen : Zeer licht ontvlambaar.  -  Irriterend voor de ogen en de huid.  -  Vergiftig voor in
het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.  -  Schadelijk : kan longschade veroorzaken na
verslikken.

S-Zinnen : Gas niet inademen.  -  In geval van brand ££V1££ gebruiken.  -  In het geval van
inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  -
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  -  Voorkom lozing in het
milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

  HANTERING EN OPSLAG

Algemeen : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Technische veiligheidsmaatregelen : Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures
worden gevolgd.

Opslag : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
geventileerde plaats. Beschermen tegen vorst. Bewaren op een vuurvrije plaats.
Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere
temperatuur dan 50ºC. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Houdbaarheid : 24 maanden

Opslag - buiten het bereik van : Warmtebronnen.

  OVERIGE INFORMATIE

Herziening : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.
WKASPK001

Opgesteld door : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn.  De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de
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correctheid.  De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze
controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen.  Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij
geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen
die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het
produkt  Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt.  Als het produkt wordt
gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document
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