SNOWCLEAN Kalk & Rost
Kwaśny środek czyszczący.

Dane produktu:
Nr artykułu
pH
Stan skupienia:
Kolor
Dostępne opakowania:
Atest PZH

- 2015
- <0,5
- ciecz
- brązowy
- 6kg, 30kg

Przeznaczenie:
silnie
skoncentrowany,
kwaśny
środek
czyszczący na bazie kwasu solnego usuwania
wyjątkowo uporczywych osadów wapiennych i
rdzy.
Stosowany głównie
do czyszczenia
przewodów rurowych, ścieków, kotłów parowych,
kadzi. Doskonały do czyszczenia dachów
kolejowych wagonów osobowych i towarowych,
kontenerów itp.
Uwaga: zachować ostrożność przy pracy z
preparatem, preparatu nie stosować na
powierzchniach wykonanych z metali lekkich i
innych wrażliwych na kwasy. Posiada silne
właściwości
dezoksydujące.
Znajduje
zastosowanie
w
przemyśle
spożywczym,
przemyśle
stoczniowym,
w
łaźniach,
umywalniach,
toaletach,
myjniach
samochodowych itp.
Zastosowanie: tylko na powierzchniach
odpornych na działanie kwasów!!!
usuwanie
osadów
tłuszczowych
i
olejowych
usuwanie rdzy i innych tlenków metali dezoksydacja
usuwanie osadów wapiennych
Zastosowanie na powierzchniach wrażliwych jak
aluminium lub inne metale lekkie może
doprowadzić do ich zniszczenia. Pamiętaj: przed
użyciem zapoznaj się z Kartą Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej. W przypadku braku
pewności co do odporności powierzchni na kwasy
dokonaj próby na niewielkiej powierzchni.
Zawsze
dokładnie
obserwuj
czyszczoną
powierzchnię a w przypadku niepokojących
objawów natychmiast płucz ją dużą ilością wody.
Zalecane stężenia roztworów roboczych:
W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia
i charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej
techniki czyszczenia od 5-50%.
Cechy produktu:
Silnie skoncentrowany
Skuteczny i ekonomiczny
Nie zawiera rozpuszczalników

Skład:
Kwas solny
- 20-25%
Alkohol etoksylowany C13
- 1-5%
Eter metylowy glikolu dipropylenowego- 1-5%
Zawiera:
<5%
niejonowych
substancji
powierzchniowo czynnych
Oznaczenie:

C - ŻRĄCY
KWAS SOLNY 20-25%
R 34: Powoduje oparzenia
S 24: Unikać zanieczyszczenia skóry
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 lub
ochronę twarzy.
S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się
poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
– jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
S 51: Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach.
Uwaga: 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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