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  NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Handelsnamn : Wetrok Ketacid Brillant

Produktnummer : I7

Produktslag : Reducerande medel.

Användningsområde : Industriell. Reserverad för professionell bruk.

Telefonnummer i nödfall : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

  PRODUKTBESKRIVNING

Piktogram

®
Produkttyp ytterligare information : Surt skumrengöringsmedel

Produktbeskrivning : För borttagning av Kalkavlagringar . Skummar starkt. Starkt surt. Ej parfymerat.

Användningsområde : För underhållsrengöring av tvättbara, syratåliga ytor / inredningar ( Fyllnings- och
förpackningsanläggninar, tankar, rörledningar , väggar , golv , o.s.v... ) . Ej
lämpligt för syraömtåliga ytor ( aluminium , kakel och klinkers , o.s.v... ) . För
livsmedelsbehandlande verksamheter (kök, restauranger, industri- och
tillverkingsföretag).

Artickel-Nr. / säljenhet : 11.500 : 10 l dunk
11.504 : 25 l dunk
11.505: 200 l Fat

  BRUKSANVISNING

Dosering : Doseringen bör anpassas till nedsmutsningsgraden. Rätt dosering sänker
kostnader och skonar miljön.
Omräkning: 1 % motsvarar ungefär 1 dl / 10 l  =  100 ml / 10 l  =  0.1 l / 10 l.
Skumrengöring : 3 - 5 %

Användning : Fukta rengöringsytan ordentligt med vatten. Spreja ytan som ska rengöras med
Wetrok Ketacid Brillant-Lösning. Med hjälp av skumapparat, hög- och
lågtrycksanläggningar. Bearbeta ytan med handrondell (pad) och borste.
Efterspola grundligt med vatten.

Upplysningar : Fukta fogar som ej tål syra med vatten före användning. Läs igenom produkt- och
säkerhetsdatablad före användning. Tillverkaren tar ej ansvar för skador som
orsakats av ej fackmässig användning.

  PRODUKTINFORMATION

Sammansättning : Förordning 648/2004/EG från 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (
Detergentförordingen).

- Beståndsdelar :  < 5% :   -    -

WGK-klass (Tyskland) : 1

Avfallskod (259/93/EEG) : 20 01 29: Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

Industriellt avfallsnummer (ÖNorm : 59402: Tensider och blandningar som innehåller tensider, liksom rester av tvätt-
S2100) och rengöringsmedel.

  FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikalisk tillstånd vid 20°C : Vätska.

Färg : Färglös.

Lukt : Ljus.
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  FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER  /...

pH-värde : 1.3 - 2.3

Syra/bas-reserven  [g NaOH/100g] : 4.5

Densitet  [g/cm3] : 1.072 - 1.082

Flampunkt [°C] : > 100

  GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

-

Symbol(er) : Xi : Irriterande

R-fras(er) : Irriterar ögonen.

S-fras(er) : Förvaras oåtkomligt för barn.  -  Vid förtäring kontakta genast läkare och visa
denna förpackning elle etiketten.

  HANTERING OCH LAGRING

Förvaring : Skyddas mot frost. Förvaras endast i originalförpackningen i svalt utrymme med
god ventilation. Behållaren skall vara tillsluten när den inte används.

Hållbarhet : 24

  ANNAN INFORMATION

Utgåva : Textändringar (jämfört med tidigare version) markeras med *.
WKABRK001

Utarbetad av : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

FRISKRIVNINGSKLAUSUL  Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som
tillförlitliga.  Dock lämnas inter nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet.  ARCO har ingen
kontroll över osh i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning
eller bortskaffande av produkten.  Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansver för
förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller
bortskaffande av produkten.  Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används
som ingrediens i annan produkt.
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