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  IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Handelsnaam : Wetrok Ketacid Brillant

Productcode : I7

Soort product : Reductiemiddel.

Gebruik : Industrieel. Enkel voor professioneel gebruik.

Telefoonnr. in noodgeval : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

  PRODUKTBESCHRIJVING

Pictogrammen

®
Nadere productsoort : Zure schuimreiniger

Productbeschrijving : Voor het verwijderen van kalkafzettingen . Sterk schuimend. Sterk zuur. Niet
geparfumeerd.

Inzetbaar op het gebied : Voor de onderhoudsreiniging van afwasbare, zuurresistente oppervlakten /
inrichtingen ( afvul- en verpakkingsinstallaties ,tanks, buizen , muren , vloeren ,
enz... ) . Niet geschikt voor oppervlakten die gevoelig zijn voor zuren ( aluminium ,
baksteen , enz... ) . Voor levensmiddelverwerkende bedrijven (keukens, industrie.
en fabricagebedrijven).

Artikelnr. / verkoop-eenheid : 11.500 : 10 l bus
11.504 : 25 l bus
11.505: 200 l vat

  GEBRUIKSAANWIJZING

Dosering : De dosering moet aangepast worden aan de mate van vervuiling. De juiste
dosering bespaart kosten en ontziet het milieu.
Omrekening: 1% stemt overeen met ongeveer 1 dl / 10 l  =  100 ml / 10 l  =  0.1 l /
10 l. Reinigen met schuim : 3 - 5 %

Gebruik : Te reinigen oppervlakte goed met water besproeien. Te reinigen oppervlakte met
Wetrok Ketacid Brillant-oplossing besproeien. Door middel van schuimapparaat,
hoge- en lage drukinstallaties. Met handpad of borstel oppervlakte bewerken.
Grondig naspoelen met water.

Aanwijzingen : Niet zuurvast voegmateriaal voor gebruik met water nat maken. Voor gebruik
productinformatiepagina goed lezen. Voor schaden, die door onkundig gebruik zijn
ontstaan, is de fabricant niet aansprakelijk.

  PRODUCTINFORMATIE

Samenstelling : Regelgeving 648/2004/EG van 31 maart 2004 betreffende detergenten.

- Ingrediënten :  < 5% :   -  anionogene oppervlakteactieve stoffen  -  niet ionogene oppervlakte
actieve stoffen

WGK klas (Duitsland) : 1

Afvalcode (259/93/EEG) : 20 01 29: Schoonmaakmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten.

Abfallschlüsselnummer (ÖNorm : 59402: Tensiden en tenside houdende mengsels en resten van was- en

S2100) schoonmaakmiddelen.
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  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.

Kleur : Kleurloos.

Geur : Licht.

pH waarde : 1.3 - 2.3

Potentiële zuur- of basecapaciteit  [g : 4.5

NaOH/100g]

Dichtheid  [g/cm3] : 1.072 - 1.082

Vlampunt [°C] : > 100

  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

-

Symbo(o)l(en) : Xi : Irriterend

R-Zinnen : Irriterend voor de ogen.

S-Zinnen : Buiten bereik van kinderen bewaren.  -  In het geval van inslikken onmiddellijk een
arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

  HANTERING EN OPSLAG

Opslag : Beschermen tegen vorst. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op
een koele, goed geventileerde plaats. Indien buiten gebruik, vaten gesloten
houden.

Houdbaarheid : 24 maanden

  OVERIGE INFORMATIE

Herziening : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.
WKABRK001

Opgesteld door : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn.  De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de
correctheid.  De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze
controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen.  Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij
geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen
die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het
produkt  Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt.  Als het produkt wordt
gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.
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