Biodegradalny, ekonomiczny i bezzapachowy
preparat odtłuszczający dla przemysłu.

Opis produktu:
H-10 skutecznie rozpuszcza wosk transportowy,
oleje, tłuszcz, sadze, smołę, bitumy, osady koksowe
itp. H-10 może być z powodzeniem stosowany do
kąpieli odtłuszczających. Nie jest szkodliwy dla
plastiku, stali lub aluminium.
Uwaga! W przypadku wątpliwości co do
trwałości i odporności materiału należy
wypróbować środek na mało widocznym miejscu.
Dozowanie:
W agregatach na gorącą wodę stosować w stężeniu
0,5-3% W pozostałych wypadkach stosować zawsze
w postaci koncentratu.
Sposób użycia:
Rozprowadzić środek za pomocą urządzenia
niskociśnieniowego, szczotki lub gąbki. Pozostawić
na 1-30 minut w zależności od stopnia zabrudzenia.
Spłukać wodą, wodą pod ciśnieniem lub wytrzeć
szmatką.
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:
Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami,
nosić okulary ochronne i rękawice z gumy
butylowej. Środek lekko drażniący skórę w
przypadku przedłużającego się lub powtarzającego
narażenia.
Składowanie:
Składować w suchych, chłodnych
i dobrze
wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed
zamarznięciem i przegrzaniem.

Data sporządzenia instrukcji: 01-10-2007

Znakowanie:

Xn - Szkodliwy

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)
(<0,1% benzenu)
-60-100%
R65 – działa szkodliwie; może powodować
uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
R66 – powtarzające się narażenie może powodować
wysuszenie i pękanie skóry
S23 – nie wdychać gazu
S24 – unikać zanieczyszczenia skóry
S62 – w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów,
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać
opakowanie lub etykietę.
Skład i dane techniczne: >30% rozpuszczalników
alifatycznych,
<5%
niejonowych
substancji
powierzchniowo czynnych,
<5% anionowych
substancji powierzchniowo czynny
Kolor: przejrzysta ciecz
Zapach: brak, pH: 7,0
Punkt zapłonu: ca 70ºC
Wskazania dodatkowe:
Opakowanie po zużytym produkcie i po odpowiednim
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku
opakowań których nie można wyczyścić należy je
zutylizować w licencjonowanym zakładzie utylizacji
odpadów.
Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki
produktu.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej
wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne
czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie
możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do
konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do
przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.
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