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Dato : 2/2/2006

Erstatter : 14/4/2005

  IDENTIFIKASJON AV SUBSTANSEN / TILBEREDNINGEN OG AV LEVERANDÖREN / FIRMAET

Handelsnavn : Wetrok Karpspray

Produktkode : T5

Produkttype : rengjøringsmiddel

Anvendelse : Industriell. Bare for profesjonell bruk.

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

  PRODUKTBESKRIVELSE

Piktogrammer

DBé
Nærliggende produktart : Rengjøringsspray for tekstiler

Produktbeskrivelse : Til punktrensing av tekstile belegg (punktmetode). Til fjerning av
oppløsningsmiddelløselige forurensning ( spor etter skrivestift , fargespor , nikotin ,
tjære , o.s.v... ) .

Bruksområde : Til rengjøring av tekstile gulvbelegg og møbelstoffer.

Artikkelnr. / salgsenhet : 10.420 : 210 g Aerosolboks
10.403 : Wetrok Karpotek (1 x Wetrok Karpfrost,  1 x Wetrok Karpspray, 1x
Wetrok Karpform)

  BRUKSANVISNING

Dosering : Ufortynnet, ferdig til bruk.

Anvendelse : Foreta en kompatibilitetstest på et lite synlig område før bruk. Sprøyte Wetrok
Karpspray på flekker, gni lett inn. La innvirke. Tørke opp etterpå med et
absorberende papir (ikke gni). Gjenta prosessen, hvis nødvendig. Se også
bruksanvisning Metrok Karpotek.

Instruksjoner : Les produkt datablad og sikkerhets datablad før bruk. Produsenten overtar intet
ansvar for skader som er oppstått på grunn av uriktig anvendelse.

  PRODUKTINFORMASJONER

Aerosoler (75/324/EWG) : Trykkisolert container: må beskyttes mot solstråler og temperatur over 50 °C. Må
ikke åpnes eller brennes, selv etter bruk.
Må ikke sprayes på naken flamme eller glødende material. Må holdes vekk fra
antennelseskilder - Røking forbudt. Må oppbevares utilgjengelig for barn.

Sammensetning : Forordning 648/2004/EU fra 31. mars 2004 om desinfiserende midler.

- Ingredienser :  > 30%  :   -

Avfallkode (259/93/EWG) : 16 05 04: Gass i trykkcontainer (medregnet halongass) som inneholder farlige
stoffer.

Abfallschlüsselnummer (ÖNorm : 59803: Trykkgassinnpakning (spraydåse) med rester.
S2100)

  FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysiske data ved 20 °C : Aerosol.

Farge : Fargeløst.

Lukt : Luktfritt.

pH-verdi : Ikke anvendelig.

Kokepunkt [°C] : -44
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  FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER  /...

Tetthet  [g/cm3] : 0.785

Damptrykk, 20°C : 7.7 hPa

Oppløselighet i vann : Stoffet er nesten uoppløselig i vann.

Flammepunkt [°C] : -97

Selvantennelsestemperatur [°C] : 215

Eksplosjonsgrenser - Nedre [%] : 0.6

Eksplosjonsgrenser - Ovre [%] : 9.5

  OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

-

Symbol(er) : Xn : Farlig
F+ : Ekstremt brannfarlig
N : miljøfarlig

R-Setning(er) : Ytterst antennelig.  -  Er irriterende for øyne og hud.  -  Giftig for vannlevende
organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.  -  Farlig:
kan forårsake lungeskade ved svelging.

S-Setning(er) : Unngå innånding av gass.  -  I tilfelle brann, bruk : ££V1££.  -  Hvis svelging har
skjedd, søk øyeblikkelig legehjelp og vis denne containeren elle merkelappen.  -
Må bare anvendes på et godtvventilert sted.  -  Unngå utslipp til miljøet. Se
produktdatablad for ytterligere informasjon.

  HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Generell : Oppbevares unna tenningskilder - Røyking forbudt.

Tekniske vernetiltak : Følg skikkelige retningslinjer for jording for å unngå statisk elektrisitet.

Lagring : Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted.
Beskytt mot frost. Lagre på brannsikker plass.
Hold containeren lukket når den ikke brukes.
Trykkisolert container: må beskyttes mot solstråler og temperatur over 50 °C. Må
ikke åpnes eller brennes, selv etter bruk.

Holdbarhetstid ved lagring : 24

Lagring - ikke umiddelbart i : Varmekilder.
nærheten av

  ANDRE OPPLYSNINGER

Revisjon : Større endringer i teksten sammenlignet med tidligere versjoner er merket med *.
WKASPK001

Oppstilt av : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

ANSVARSFRASKRIVELSE  Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige.
Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet.  Når det gjelder disse
produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og
muligens heller ikke kjennskap til.  Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss
uttrykkelig ethvet avsvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av

Wetrok AG
Steinackerstr. 62  8302  Kloten  Switzerland

www.wetrok.ch  /  chemie@wetrok.ch



Side : 3 / 3
DATABLAD FOR PRODUKTER Urgave nr : 3

Wetrok Karpspray 

Dato : 2/2/2006

Erstatter : 14/4/2005

dette produktet.  Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på
sikkerhetsdata-arkenet gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt.

Dokumentslutt
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