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Wetrok Karpspray 

Datumn : 2/2/2006

Ersätter : 14/4/2005

  NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Handelsnamn : Wetrok Karpspray

Produktnummer : T5

Produktslag : rengöringsmedel

Användningsområde : Industriell. Reserverad för professionell bruk.

Telefonnummer i nödfall : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

  PRODUKTBESKRIVNING

Piktogram

DBé
Produkttyp ytterligare information : Textilrengöringssprej

Produktbeskrivning : För punktrengöring av textila beläggningar (Baddning). För borttagning av smuts
som löses med lösningsmedel ( pennspår , färgspår , nikotin , tjära , o.s.v... ) .

Användningsområde : För rengöring av textila golvbeläggningar och möbelbeklädnader.

Artickel-Nr. / säljenhet : 10.420 : 210 g Aerosolburk
10.403 : Wetrok Karpotek (1 x Wetrok Karpfrost,  1 x Wetrok Karpspray, 1x
Wetrok Karpform)

  BRUKSANVISNING

Dosering : Färdig att användas, outspädd.

Användning : Testa först ytans känslighet på ett ställe som ej är iögonfallande, innan du
använder produkten. Spreja Wetrok Karpspray på fläckar, massera in lätt. Låt
verka. Berör lätt (gnugga ej) med högabsorberande pappersduk. Upprepa vid
behov. Se bruksanvisning Wetrok Karpotek.

Upplysningar : Läs igenom produkt- och säkerhetsdatablad före användning. Tillverkaren tar ej
ansvar för skador som orsakats av ej fackmässig användning.

  PRODUKTINFORMATION

Aerosoler (75/324/EWG) : Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över 50 ºC. Får
ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.
Spreja ej mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från
antändningskällor/gnistbildning - rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

Sammansättning : Förordning 648/2004/EG från 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (
Detergentförordingen).

- Beståndsdelar :  > 30%  :   -

Avfallskod (259/93/EEG) : 16 05 04: Gaser i tryckbehållare (inkl haloner), innehållande farliga ämnen.

Industriellt avfallsnummer (ÖNorm : 59803: Tryckgasbehållare (sprejflaskor) med restinnehåll.
S2100)

  FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikalisk tillstånd vid 20°C : Aerosol.

Färg : Färglös.

Lukt : Luktlös.

pH-värde : Gäller inte.

Kokpunkt  [°C] : -44

Densitet  [g/cm3] : 0.785
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  FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER  /...

Ångtryck, 20°C : 7.7 hPa

Vattenlöslighet : I vatten är ämnet i det närmaste olösligt.

Flampunkt [°C] : -97

Självantändningstemperatur [°C] : 215

Explosionsgräns - Nevre [%] : 0.6

Explosionsgräns - Övre [%] : 9.5

  GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

-

Symbol(er) : Xn : Hälsoskadlig
F+ : Mycket brandfarligt
N : Miljöfarlig’

R-fras(er) : Extremt brandfarligt.  -  Irriterar ögonen och huden.  -  Giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vatten miljön.  -  Farlig : kan ge
lungskador vid förtäring.

S-fras(er) : Undvik inandning av gas.  -  Vid brandsläckning använd ££V1££.  -  Vid förtäring
kontakta genast läkare och visa denna förpackning elle etiketten.  -  Sôrj för god
ventilation.  -  Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/
varuinformationsblad.

  HANTERING OCH LAGRING

Allmänt : Får ej förvaras i närheten av gnistbildning. Rökning förbjuden.

Tekniska skyddsåtgärder : Följ jordningsrutiner för att undvika statisk elektricitet.

Förvaring : Förvaras endast i originalförpackningen i svalt utrymme med god ventilation.
Skyddas mot frost. Lagra på brandsäker plats.
Behållaren skall vara stängd när den inte används.
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över 50 ºC. Får
ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

Hållbarhet : 24

Förvaring - ej i närheten av : Värmekällor.

  ANNAN INFORMATION

Utgåva : Textändringar (jämfört med tidigare version) markeras med *.
WKASPK001

Utarbetad av : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

FRISKRIVNINGSKLAUSUL  Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som
tillförlitliga.  Dock lämnas inter nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet.  ARCO har ingen
kontroll över osh i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning
eller bortskaffande av produkten.  Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansver för
förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller
bortskaffande av produkten.  Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används
som ingrediens i annan produkt.
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