Kwaśny
lekko zagęszczony preparat
do
usuwania osadów po klockach hamulcowych.

Opis produktu:
H-90 Special Gel
przeznaczony jest do
bezpiecznego usuwania trudnych zanieczyszczeń
powstających na skutek odkładania się pyłu ze
ścieranych
klocków
hamulcowych
na
powierzchniach bocznych wagonów kolejowych,
lokomotyw, tramwajów, kolejek metra, itp.
Zagęszczona formuła utrudnia spływanie oraz
parowanie i pozwala na precyzyjne naniesienie
preparatu
na
wyjątkowo
uporczywe
zanieczyszczenia co wpływa na wydłużenie czasu
oddziaływania preparatu.
Doskonale sprawdza się w automatycznych
myjniach szczotkowych.
Preparat nie jest łatwopalny i nie uszkadza
powierzchni aluminiowych.
Stosowany także do czyszczenia felg aluminiowych.
Dozowanie:
Uporczywe zanieczyszczenia - koncentrat
Pozostałe: zaleca się stosowanie 3-5% roztworu
wodnego.
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:
Produkt szkodliwy.
Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami,
Stosować odzież ochronną, okulary ochronne i
rękawice z gumy butylowej.
W miejscu pracy powinien być dostępny aparat do
płukania oczu oraz prysznic.

Data sporządzenia instrukcji: 01-10-2007

Znakowanie:

Xn– Szkodliwy

R 36: Działa drażniąco na oczy
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza – pokarz opakowanie lub etykietę
Skład i dane techniczne: 5-15% niejonowych
substancji powierzchniowo czynnych,
Kwas cytrynowy
- 3-8%
Kwas szczawiowy
- 1-4,9%
Alkohol etoksylowany
-5-10%
2-(2-butoksyetoksy)etanol
Eter monobutylowy glikolu dietylenoweg -3-8%
Kolor: bezbarwna/ klarowny żel
Zapach: charakterystyczny, pH koncentrat: 1,0
pH roztwór 1%: 2,5
Gęstość: 1090kg/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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