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  IDENTIFIKASJON AV SUBSTANSEN / TILBEREDNINGEN OG AV LEVERANDÖREN / FIRMAET

Handelsnavn : Wetrok Ketacid Brillant

Produktkode : I7

Produkttype : Reduksjonsmidler.

Anvendelse : Industriell. Bare for profesjonell bruk.

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

  PRODUKTBESKRIVELSE

Piktogrammer

®
Nærliggende produktart : Surt skumrengjøringsmiddel

Produktbeskrivelse : Til fjerning av Kalkavleiringer . Sterkt skummende. Sterkt sur. Ikke parfymert.

Bruksområde : Til dagligdags rengjøring av avvaskbare, syrebestandige overflater / Innredninger (
Tappe- og emballeringsanlegg, beholdere, rørledninger , vegger , gulv , o.s.v... ) .
Ikke egnet for syreømtålige overflater ( aluminium , klinkstein , o.s.v... ) . For
næringsmiddelbearbeidende bedrifter (kjøkken, restauranter, industri- og
produksjonsbedrifter).

Artikkelnr. / salgsenhet : 11.500 : 10 l kanne
11.504 : 25 l kanne
11.505: 200 l Fat

  BRUKSANVISNING

Dosering : Doseringen må tilpasses forurensningen. Riktig dosering sparer utgifter og skåner
miljøet.
Omregning: 1 % tilsvarer omtrent 1 dl / 10 l  =  100 ml / 10 l  =  0.1 l / 10 l.
Skumrenser : 3 - 5 %

Anvendelse : Rengjøringsflaten fuktes godt med vann. Den flaten som skal rengjøres sprayes
med Wetrok Ketacid Brillant-oppløsning. Ved hjelp av skumapparat, høy- og
lavtrykkssystem. Bearbeid overflaten med håndpad eller børste. Skylle grundig
med vann etterpå.

Instruksjoner : Fugematerial som ikke er syrefast fuktes med vann før anvendelse. Les produkt
datablad og sikkerhets datablad før bruk. Produsenten overtar intet ansvar for
skader som er oppstått på grunn av uriktig anvendelse.

  PRODUKTINFORMASJONER

Sammensetning : Forordning 648/2004/EU fra 31. mars 2004 om desinfiserende midler.

- Ingredienser :  < 5% :   -    -

WGK klasse (Tyskland) : 1

Avfallkode (259/93/EWG) : 20 01 29: Vaskemidler som inneholder farlige stoffer.

Abfallschlüsselnummer (ÖNorm : 59402: tensider og tilberedninger som inneholder tensider så vel som rester av
S2100) vaske- og rengjøringsmidler.

  FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysiske data ved 20 °C : Væske.

Farge : Fargeløst.

Lukt : Lyst.

pH-verdi : 1.3 - 2.3
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  FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER  /...

Syre / alkali reservation g NaOH / : 4.5
100g]

Tetthet  [g/cm3] : 1.072 - 1.082

Flammepunkt [°C] : > 100

  OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

-

Symbol(er) : Xi : Irriterer

R-Setning(er) : Er irriterende for øyne.

S-Setning(er) : Holdes utilgjengelig for barn.  -  Hvis svelging har skjedd, søk øyeblikkelig
legehjelp og vis denne containeren elle merkelappen.

  HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Lagring : Beskytt mot frost. Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt
ventilert sted. Hold containeren lukket når den ikke brukes.

Holdbarhetstid ved lagring : 24

  ANDRE OPPLYSNINGER

Revisjon : Større endringer i teksten sammenlignet med tidligere versjoner er merket med *.
WKABRK001

Oppstilt av : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

ANSVARSFRASKRIVELSE  Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige.
Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet.  Når det gjelder disse
produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og
muligens heller ikke kjennskap til.  Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss
uttrykkelig ethvet avsvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av
dette produktet.  Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på
sikkerhetsdata-arkenet gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt.
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