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Wetrok Karpspray 

Dátum : 2/2/2006

Nahradzuje : 14/4/2005

  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI / PODNIKU

Obchodný názov : Wetrok Karpspray

Kód produktu : T5

Druh výrobku : saponát

Použitie : Priemyselný. Len pre profesionálne použitie.

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

  POPIS PRODUKTU

Piktogramy

DBé
Bližšie podrobnosti o typoch : Sprej na čistenie textílií
produktov

Popis výrobku : Na čistenie určitého bodu textilných povrchov (bodková metóda). K odstráneniu
znečistenie rozpustiteľné rozpúšťadlom ( Škvrny od prepisovacieho pera , farebné
stopy , nikotín , decht , atď. ) .

Oblasť použitia : K čisteniu Textilové podlahové povrchy a nábytkové látky.

Druh tovaru-č ./ jednotka predaja : 10.420 : 210 g Dávka aerosólu
10.403 : Wetrok Karpotek (1 x Wetrok Karpfrost,  1 x Wetrok Karpspray, 1x
Wetrok Karpform)

  NÁVOD NA POUŽITIE

dávkovanie : Neriedené, k priamemu použitiu.

Použitie : Pred aplikáciou na plochy určené k ošetreniu je treba otestovať znášanlivosť
produktu a to na menej nápadnom mieste. Wetrok Karpspray nastriekať na škvrny,
ľahko vtrieť. Necháme pôsobiť. Nanesieme savým papierovým obrúskom (netrieť).
Pri potrebe postup opakovať. Viď. návod Wetrok Karpotek.

Upozornenie : Pred použitím si prečítajte informácie o produkte a bezpečnostných predpisoch. Za
škody spôsobené neprimeraným používaním, nepreberá výrobca žiadnu
zodpovednosť.

  INFORMÁCIE O PRODUKTE

Aerosól (75/324/EWG) : Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 şC. Po
použití neotvárať nasilu, nevystavovať ohňu.
Nestriekať do plameňov alebo na rozpálené predmety. Chráňte pred zapálením,
nefajčite. Uschovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí.

Zloženie : Nariadenie 648/2004/EÚ z 31.marca 2004 o detergentoch.

- zloženie :  > 30%  :   -

Kód odpadu (259/93/EWG) : 16 05 04: Nebezpečné látky obsahujúce plyny v tlakových nádobách (s Halonami).

Číslo odpadu (ÖNorm S2100) : 59803: Tlakové plynové nádoby (Spreje) z ostatkami obsahu.

  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikálny stav pri 20 °C : Aerosól.

Farba : Bezfarebný.

Pach : Bez zápachu.

Hodnota pH : Nepoužiteľný.

Bod varu [°C] : -44
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  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  (pokračovanie)

Hustota  [g/cm3] : 0.785

Tlak výparov, 20°C : 7.7 hPa

Rozpustnosť vo vode : Materiál takmer nerozpustný vo vode.

Teplota vznietenia [°C] : -97

Teplota samovznietenia [°C] : 215

Hranice výbušnosti - dolná [%] : 0.6

Hranice výbušnosti - horná [%] : 9.5

  REGULAČNÉ INFORMÁCIE

-

Symbol(y) : Xn : Škodlivý
F+ : Mimoriadne horľavý
N : Okolju nevarno

R-veta (y) : Mimoriadne horl'avý.  -  Dráždi oči a pokožku.  -  Jedovatý pre vodné organizmy,
môže spôsobit' dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
-  Škodlivý, po požití môže spôsobit' poškodenie pl'úc.

S-veta (y) : Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje vý robca).  -  V
prípade požiaru použite ŁŁV1ŁŁ.  -  V prípade požitia, okamžite vyhl'adajte
lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.  -  Používajte len na dobre
vetranom mieste.  -  Zabráňte uvol'neniu do životného prostredia. Oboznámte sa
so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

  MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

Všeobecne : Uchovávajte mimo dosah zdrojov zapálenia - zákaz fajčenia.

Technické ochranné opatrenia : Uzemnenie, ktoré zabraňuje statickej elektrine, by sa malo previesť riadne podľa
príslušných postupov.

Uskladnenie : Uchovávajte len v pôvodnom obale na chladnom, dobre vetranom mieste. Chráňte
pred mrazom. Uchovajte v ohňuvzdornom prostredí.
Nádobu, ktorú práve nepoužívate, uchovávajte tesne uzavretú.
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 şC. Po
použití neotvárať nasilu, nevystavovať ohňu.

Trvanlivosť : 24

Uskladnenie - mimo : Zdroje tepla.

  ĎALŠIE INFORMÁCIE

Prepracovanie : Zmeny v porovnaní k predchozej verzii sú označené *.
WKASPK001

Zhotovené od : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

PREHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI   Informácie v tomto bezpečnostnom liste boli prevzaté zo zdrojov, ktoré považujeme za
spoľahlivé. Podmienky alebo spôsoby manipulácie, uskladnenia, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našej kontroly a
vedomia.  Z tohto a iných dôvodov, nepredpokladáme prevzatie zodpovednosti a výslovne odmietame zodpovednosť za straty,
škody alebo náklady vyplývajúce alebo akýmkoľvek iným spôsobom spojené s manipuláciou, uskladnením, použitím alebo
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likvidáciou tohto výrobku. Tento materiálový bezpečnostný list bol vypracovaný a je použiteľný len pre tento výrobok. Ak je tento
výrobok použitý ako komponent v inom výrobku, potom je tento materiálový bezpečnostný list neplatný.

Koniec dokumentu
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