Biodegradalny, kwaśny praparat czyszczący na
bazie kwasu solnego.

Opis produktu:
Do usuwania rdzy, chlorków żelaza, kamienia w
rurach,
kotłach
grzewczych,
parownikach,
wymiennikach ciepła, cysternach, zbiornikach.
Można stosować również do ręcznego czyszczenia
malowanych
i
lakierowanych
wagonów,
kontenerów, łodzi, krawędzi basenów, rynien w
oczyszczalniach, itp.
Dozowanie:
H-36 rozcieńczyć w 1-20 częściach wody w
zależności od stopnia zabrudzenia.
Sposób użycia:
Nanieść środek za pomocą szczotki lub
spryskiwacza. Można również stosować w postaci
kąpieli. Po zastosowaniu spłukać dobrze wodą.

Składowanie:
Składować w suchych, chłodnych
i dobrze
wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed
zamarznięciem i przegrzaniem. Unikać kontaktu z
utleniaczami. Unikać kontaktu z metalami
wrażliwymi na środowisko alkaliczne.
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:
Środek żrący – może spowodować oparzenia.
Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami,
Stosować odzież ochronną i okulary ochronne,
rękawice z gumy butylowej.
Reaguje z metalami lekkimi z wydzielaniem
wodoru, który może tworzyć z powietrzem
mieszaninę wybuchową.

Data sporządzenia instrukcji: 01-10-2007

Znakowanie:

C- ŹRĄCY
Kwas solny – 20-25%
R34
– Powoduje oparzenia
S 26
–
Zanieczyszczone
oczy
przemyć
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza
S 36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną,
odpowiednie rękawice ochronne i okulary i lub
ochronę twarzy
S 45
- W przypadku awarii lub jeżeli źle się
poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –
jeżeli to możliwe, pokaż etykietę
Skład i dane techniczne: <5% niejonowych

substancji powierzchniowo czynnych,
Kolor: żółta/brązowa ciecz
Zapach: słaby, pH koncentrat: <0,5
Gęstość: 1115kg/m³
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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