WEBAC Tīrītājs
Tīrītājs

WEBAC Tīrītājs A
WEBAC® Tīrītājs A tiek izmantots kā starp- vai
nobeiguma tīrīšanas līdzeklis pēc injekcijas darbu
veikšanas.
Pateicoties tā augstajai šķīdināšanas spējai, tas ir
piemērots šķidro EP un tīro sveķu noņemšanai.
WEBAC® tīrītāja A pamata pielietojuma jomas ir
injekcijas sūkņu un citu ierīču tīrīšana un skalošana.
WEBAC® tīrītājs A ir tīrītājs ar maigu aromātu. WEBAC®
tīrītājs A nav pakļauts gaistošo organisko savienojumu
(GOPS) regulējošai nodevai.

WEBAC tīrītājs B
WEBAC® tīrītājam B ir augsta atšķaidīšanas spēja. To var
izmantot
sacietējušu
sveķu
atšķaidīšanai
vai
atmiekšķēšanai un tādēļ to īpaši labi var izmantot ,
iestrādājot WEBAC® injekcijas sveķus un pēc darbu
pabeigšanas.
Noteiktos apstākļos uz sacietējušiem netīrumiem var būt
nepieciešams ilgāks WEBAC® tīrītāja B iedarbības laiks.
Tīrītāju nedrīkst izmantot injekcijas sūkņu rutīnas
skalošanai un tīrīšanai.
WEBAC® tīrītājam B ir vājš amīnveida aromāts.
Ekstrēmās atšķaidīšanas spējas dēļ nav iesakāms ilgāks
WEBAC® tīrītāja B kontakts ar plastmasas daļām, jo tās
var atmiekšķēties un tikt bojātas.

Speciālie produkti

Pielietojuma jomas
Ja tehniskajās atgādnēs nav
norādīts citādi, WEBAC® tīrītāju
A izmanto starp- un nobeiguma
tīrīšanai, kā arī darbarīku tīrīšanai.
WEBAC® tīrītāju B izmanto
sacietējuša materiāla atšķaidīšanai.
Kā kopšanas līdzekli sūknim
izmantojiet
WEBAC®
konservēšanas līdzekli.

Materiāla tips
 WEBAC/ ® Tīrītājs A tīrītājs ar
augstu vārīšanās temperatūru
 WEBAC/ ® Tīrītājs B Polārais
tīrītājs
 WEBAC®
konservēšanas
līdzeklis Konservēšanas līdzeklis
 Neviens
WEBAC®
tīrītājs
nesatur FCKW (fluora hlora
ogļūdeņradi)-,
FKW
(fluora
ogļūdeņradi) un hloru.
Cita informācija:

WEBAC konservēšanas līdzeklis
WEBAC® konservēšanas līdzeklis tiek iepildīts WEBAC®
injekcijas sūkņos pēc to tīrīšanas kā kopšanas līdzeklis
ilgākos sūkņa dīkstāves periodos.

Likvidācija
Ievērojot pieņemšanas noteikumus, tukšos iepakojumus
var likvidēt ar Interseroh starpniecību. Tukšos
iepakojumus nevar pieņemt ražotnēs vai noliktavās. Netīru
tīrīšanas līdzekļu vai šķīdinātāju maisījumu atkārtota
izmantošana vai atkārtota pārstrāde ir iespējama, ja to daļa
ir 50 %, labāk> 70 % . Par piemērotām atkārtotas
pārstrādes vai atkritumu likvidācijas ierīcēm jautājiet
atbildīgajās instancēs. Tvertnēm jābūt pilnībā iztukšotām,
jo atlikumi var būt eksplozijai bīstami. Neiztīrītas tvertnes
nedrīkst sagriezt, sacaurumot vai metināt. Nededzināt
slēgtus iepakojumus.
Citas norādes par materiāla atlikumu un tukšo iepakojumu
likvidāciju lasiet atsevišķa atgādnē WEBAC® produktu
kataloga pielikumā.

WEBAC® prospekta materiāls
Lasiet detalizētus datus par
WEBAC®
produktu
iestrādi
konkrētajā tehniskajā atgādnē.
• Cita informācija
Ievērojiet atzītos noteikumus
konkrētajam pielietojuma mērķim.
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Uzglabāšana
Tīrīšanas līdzekļu jāuzglabā oriģināli
slēgtos iepakojumus vēsā, sausā vietā
un jāsargā no tiešu saules staru
iedarbības. Atvērtos iepakojumus pēc
lietošanas nekavējoties atkal labi
noslēgt. Tīrīšanas līdzekļi ir izturīgi
pret salu.

Tehniskie dati
Uzglabāšana

Uzglabāt oriģināli noslēgtos
iepakojumos vēsā, sausā vietā un sargāt
no tiešu saules staru iedarbības.

Drošības norādes

Valkāt acu vai sejas aizsargu. Ja nokļūt
uz ādas, mazgāt ar lielu daudzumu
ūdens un ziepēm (skatīt drošības datu
lapu).

Piesardzības pasākumi
Izmantojot
WEBAC® tīrītājus,
jāievēro profesionālo arodbiedrību
drošības un WEBAC® drošības datu
lapu norādes.
Drošības datu lapām saskaņā ar ES
norīkojuma 1907/2006 II pielikumu
jābūt pieejamām visām personām, kas
ir atbildīgas par darba drošību,
veselības
aizsardzību,
kā
arī
materiālu izmantošanu.
Iestrāde un ierīču tīrīšana notiek
aizsargapģērbā, izmantojot drošības
cimdus un aizsargbrilles.
Iesakām
piemērota
ādas
krēma
izmantošanu. Ja materiāls nokļuvis uz
ādas, mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ja
materiāls iekļuvis acīs, nekavējoties
mazgāt ar ūdeni un vērsties pie ārsta.
Materiālu aizliegts izliet kanalizācijā.

WEBAC/ ® Tīrītājs A
Materiāla tips
Krāsa

tīrītājs ar augstu vārīšanās temperatūru
bezkrāsas
WEBAC/ ® Tīrītājs B

Materiāla tips
Krāsa

polārais tīrītājs
bezkrāsas
WEBAC® konservēšanas līdzeklis

Materiāla tips
Krāsa

konservēšanas līdzeklis, nav
uzliesmojošs
bezkrāsas
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