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  AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

Kauppanimi : Wetrok Ketacid Brillant

Tuotekoodi : I7

Tuotetyyppi : Pelkistin.

Käyttö : Teollinen. Ainoastaan ammattikäyttöön.

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

  TUOTEKUVAUS

Kuvamerkit

®
Lähempi tuotelaji : Hapan vaahtopuhdistusaine

Tuotekuvaus : Poistamiseen Kalkkipiintymät . Voimakkaasti vaahtoava. Erittäin hapan.
Hajustamaton.

Käyttöalue : Huoltopuhdistukseen pesunkestävät, happoja kestävät pinnat / laitteet ( Täyttö- ja
pakkauslaitteet, tankit, putket , seinät , lattiat , jne... ) . Ei sovellu hapolle herkkiä
pintoja ( alumiini , klinkkeri , jne... ) . Elintarvikealan yrityksille (keittiöt, ravintolat,
teollisuus- ja tehdaslaitokset).

Artikkeli-nro. / myyntiyksikkö : 11.500 : 10 l kanisteri
11.504 : 25 l kanisteri
11.505: 200 l tynnyri

  KÄYTTÖOHJEET

Annostelu : Annostelu likaisuuden mukaan. Oikea annostelu säästää kustannuksia ja
ympäristöä.
Muuntaminen: 1 % vastaa noin 1 dl / 10 l  =  100 ml / 10 l  =  0.1 l / 10 l.
Vaahtopuhdistus : 3 - 5 %

Käyttö : Kosteuta puhdistettava pinta hyvin vedellä. Suihkuta puhdistettavalle pinnalle
Wetrok Ketacid Brillant-liuosta. Vaahtolaitteen, korkea- ja matalapainelaitteen
avulla. Käsittele pinta sienellä tai harjalla. Huuhtele hyvin vedellä.

Huomautuksia : Sivele happoherkät liitoskohdat ennen käyttöä vedellä. Lue tuoteseloste ja
turvallisuusmääräykset ennen käyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
syntyvät ei-asianmukaisesta käytöstä.

  TUOTETIEDOT

Koostumus : Puhdistusaineista 31. maaliskuuta 2004 annettu laki 648/2004/EG.

- Aineosat :  < 5% :   -    -

WGK-luokka (Saksa) : 1

Jätekoodi (259/93/EEC) : 20 01 29: Pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

Jäteluokitusnumero (Önorm S2100) : 59402: Tensiidit ja niitä sisältävät aineet sekä pesu- ja puhdistusaineiden jätteet.

  FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Olotila, 20°C : Nestemäinen.

Väri : Väritön.

Haju : Vaalea.

pH-arvo : 1.3 - 2.3

Emäksinen tai hapan puskurivaikutus : 4.5
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  FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET  /...

[g NaOH/100g]

Tiheys  [g/cm3] : 1.072 - 1.082

Leimahduspiste [°C] : > 100

  KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

-

Symboli(t) : Xi : Ärsyttävä

R-lauseke : Ärsyttää silmiä.

S-lauseke : Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  -  Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti
lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

  KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Varastointi : Suojaa pakkaselta. Säilytä ainoastaan alkuperäisessä astiassa viileässä, hyvin
tuuletetussa paikassa. Pidä käyttämätön säiliö suljettuna.

Säilyvyys : 24

  MUUT TIEDOT

Tarkastus : Muutokset edellisiin versioihin on merkitty tähdellä *.
WKABRK001

Valmistaja : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

ILMOSITUS VASTUUVAPAUDESTA  Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on hankittu lähteistä, joiden uskomme
olevan luotettavia.  Mutta tiedot on kuitenkin annettu ilman takuuta siitä, että ne ovat tarkkoja tai oikeita.  Käsiteltäessä,
säilytettäessä, käytettäessä ja hävitettäessä vallitsevat olosuhteet tai toimenpiteissä käytetyt menetelmät eivät ole
hallinnassamme, eikä meille ehkä ole annettu niistä mitään tietoja.  Tästä ja muista syistä emme ole vastussa ja luovumme
täysin vastuusta tämän tuotteen käsittelyn, säilytyksen, käytön tai hävityksen yhteydessä tapahtuneesta menetyksestä,
vahingosta tai nisstä aiheutuneista kustannuksista.  Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu ja sitä tulee käyttää ainoastaan
tälle tuotteelle.  Jos tuotetta käytetään jonkin muun tuotteen aineosana, on mahdollista, että tässä annettuja
käyttöturvallisuustietoja ei voida soveltaa.
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