INNOPON-RÁBA PM
Ipari zsírtalanító-tisztítószer, acélra és színesfémre, mártó eljáráshoz
habzó készítmény

Felhasználási terület és mód:
Foglalkozásszerű felhasználók részére készül. Felhasználható minden olyan helyen, ahol vas és
acéltárgyakon kívül alumínium és egyéb színesfém felületek zsírtalanítása a cél. Jól alkalmazhatók a
gépgyártó- és gépjavító iparokban, galvanizálásnál, zománcozás és festés előtti tisztításnál, olajjalzsírral erősen szennyezett padozatok tisztítására. A termékek alacsony szilikáttartalmúak és kiváló
oldódási tulajdonsággal rendelkeznek. Alkalmasak a felületre került megmunkálási segédanyagok,
hűtő-kenő emulziók, vágóolajok, forgács és egyéb szennyeződések, edzés utáni olajban hűtés
olajmaradványainak eltávolítására. Használata már alacsony hőmérsékleten is hatásos, acél,
alumínium és színesfém tárgyak egy oldatban kezelhetők.
A porból el kell készíteni a kívánt koncentrációjú oldatot, és a megfelelő hőfokon a tisztítandó
tárggyal kontaktusba hozni (bemerítés, áztatás, stb.) A kontaktust a hatásidő végéig fenntartva a szer
kifejti hatását, szükség esetén a felületet vízzel le kell öblíteni A tisztítóhatást jelentősen növeli, ha a
folyadékot mozgatni lehet. Mártó eljárásnál erre a célra alkalmas az áramlásgyorsító fúvókásszivattyús rendszer is, amely a meglévő berendezésekbe beépíthető és alkalmazásához segítséget
nyújtunk. A lemosott zsírral-olajjal stabil emulziót képez.
Alkalmazási feltételek: optimális alkalmazás 1,0 – 5,0 %-os koncentrációban (10-50 dkg vegyszer
10 liter vízhez) 30-900C-on, 3-20 perc hatásidővel

EU Veszélyjel:
Figyelmeztetés:
Veszély
Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes
Biztonsági tanácsok: Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre
vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. A szert, csak rendeltetésének
megfelelő célra szabad felhasználni.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal
le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz/...
Tárolás:
Bontatlan csomagolásban száraz, hűvös helyen élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a
vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános tárolási és kezelési előírásokat.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P402 Száraz helyen tárolandó.
Környezetvédelem:
Az elhasznált munkaoldat a szennyeződéstől függő kezelés, megfelelő hígítás és a helyi határértékre
történő beállítás után engedhető közcsatornába. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
veszélyes hulladékként kell kezelni.
Kiszerelés egységei:
25 kg-s zsák
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