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  IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn : Wetrok Ketacid Brillant

Produkt nr : I7

Produkttype : Reduktionsmidler.

Anvendelse/brug : Industriel. Kun for professionel brug.

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

  PRODUKTBESKRIVELSE

Piktogrammer

®
Nøjere produkttype : Sur skumrenser

Produktbeskrivelse : Til fjernelse af Kalkaflejringer . Stærkt skummende. Stærk surt. Ikke parfumeret.

Anvendelsesområde : Til vedligeholdelse af syrebestandige overflader, der kan vaskes af / Anordninger (
Affyldnings- og forpakningsanlæg, tanks, rørledninger , vægge , gulve , m.v... ) .
Ikke egnet til syrefølsomme overflader ( aluminium , klinker , m.v... ) . For
fødevareforarbejdende virksomheder (køkkener, restauranter, industri- og
fabriksvirksomheder).

Artikel-nr. / salgsenhed : 11.500 : 10 l dunk
11.504 : 25 l dunk
11.505: 200 l Kar

  BRUGSANVISNING

Dosering : Doseringen skal passe til den mængde snavs der er. Rigtige doseringer sparer
omkostninger og skåner miljøet.
Omregning: 1% svarer til ca. 1 dl / 10 l  =  100 ml / 10 l  =  0.1l / 10 l.
Skumrengøring : 3 - 5 %

Anvendelse : Fugt rengøringsflade godt med vand. Sprøjt Wetrok Ketacid Brillant-opløsning på
den flade, der skal gøres ren. Ved hjælp af skumredskab, høj- og lavtryksanlæg.
Behandl overflade med håndpad eller børste. Skylle grundigt efter med vand.

Henvisninger : Fugtig gør ikke syrefast fugemateriale før brug med vand. Læse
produktdatadokument og sikkerhedsdatadokument før brug. Skader, som er
opstået pågrund af ikke korrekt brug, overtager fabrikanten ingen ansvar for.

  PRODUKTINFORMATIONER

Sammensætning : Forordning 648/2004/EF af 31. marts 2004 om detergenter.

- Ingredienser :  < 5% :   -  anioniske tensider  -  nonioniske tensider

WGK klasse (Tyskland) : 1

Affaldkode (259/93/EOF) : 20 01 29: Detergenter indeholdende farlige stoffer.

Affaldsnøgle nr. (ÖNorm S2100) : 59402: Tenside og tensideholdige tilberedelser, såvel som rester af vaske- og
rengøringsmidler.

  FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand ved 20 °C : Flydende.

Farve : Farveløs.

Lugt : Lys.

pH-værdi : 1.3 - 2.3

Wetrok AG
Steinackerstr. 62  8302  Kloten  Switzerland

www.wetrok.ch  /  chemie@wetrok.ch



Side : 2 / 2
PRODUKTDATABLAD Revideret udgave nr. : 1

Wetrok Ketacid Brillant 

Dato : 3/1/2006

Erstatter : 0/0/0

  FYSISK-KEMISKE EGENSKABER  /...

Basisk eller sur reserve  [g NaOH/ : 4.5
100g]

Vægtfylde  [g/cm3] : 1.072 - 1.082

Flammepunkt [°C] : > 100

  OPLYSNINGER OM REGULERING

-

Symbol(er) : Xi : Lokalirriterende

R-Sætning(er) : Irriterer øjnene.

S-Sætning(er) : Opbevares utilgængeligt for børn.  -  Ved indtagelse, kontakt omgående læge og
vis denne beholder eller etiket.

  HÅNDTERING OG OPBEVARING

Opbevaring : Beskytte mod frost. Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt
ventileret sted. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

Holdbarhed : 24

  ANDRE OPLYSNINGER

Revision : Ændring i punkt: * Denne leverandørbrugsanvisning er blevet opdateret i
overensstemmelse med EU Direktiverne 2001/58/EF (direktiv om
leverandørbrugsanvisninger) og 1999/45/EF (Præparatdirektivet).
WKABRK001

Udarbejdet af : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

ANSVARSFRALÆGGELSE  Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige.  Vi yder dog
ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige.  Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevars,
anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså unden for vort kendskab.
Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader
eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet.  Dette datablad er udfædiget til
brug udelukkende for dette produkt.  Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri
muligvis ikke værre gældende.
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