neodisher® ProTech 16
Folyékony korróziógátló adalék speciális mosogatógépekhez
OKBI/812/2000.
_________________________________________________________________________
Fő alkalmazási terület:

Korrózióvédő hatású adalék, nem korrózióálló kész, vagy félkész
acél alkatrészek tisztításához a fémfeldolgozó ipar részére.

Tulajdonságok:

A neodisher ProTech 16 folyékony, lúgos kémhatású
korróziógátló
adalék
vizes
mosóoldatokhoz,
speciális
mosogatógépekben
történő
felhasználásra.
Különleges
összetételének köszönhetően igen jól nedvesíti a fém felületeket,
ugyanakkor fékezett habzású.
A neodisher ProTech 16 nem tartalmaz oxidatív hatású
hatóanyagokat, vagy szilikon-vegyületeket, ezért alkalmas fém
felületek korrózióvédelmére. A neodisher ProTech 16-ot speciális
mosogatógépekben történő felhasználásra fejlesztették ki, a lúgos
mosást
követő
utóöblítésre,
érzékeny
acéltárgyak
korrózióvédelmére.

Adagolás:

Speciális mosogatógépekben:
0,1 – 0,3 ml/l ProTech 16 a 60 °C-os utóöblítő vízhez (lágy víz)
adagolva az acél számára ideiglenes korrózióvédelmet biztosít.
A neodisher ProTech 16-al kezelt fémek utókezelésre (pl.
porlasztásos lakkozás, vagy pácolás) alkalmasak.

Műszaki adatok:

Fajsúly (20 °C): 1,05 g/cm3
pH-érték (20 °C-os ionmentes vízben) 0,1 – 0,3 % : 9,9 – 10,8
Viszkozitás (koncentrátum, 20 °C): < 50 mPas

Összetétel:

EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:
< 5 % amfoter tenzidek
Egyéb komponensek: monoetanolamin

CE-jelzés:

A termék megfelel a Németországban hatályos gyógyászati
eszközökről szóló törvénynek és a 93/42/EWG ajánlásnak.

Biológiai lebonthatóság: A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és
tisztítószerekről szóló törvénynek valamint az 1977.01.30-án
módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát szabályozó
rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai
úton).
Tárolás:

- 15 °C-on fagyérzékeny.

Veszélyek és
balesetvédelmi előírások: Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete
értelmében:
veszélyességi fok: Xn – egészségkárosító hatású
> 25 % monoetanolamint tartalmaz
Veszélyforrások:

R 20 - Belélegezve egészségkárosító hatású.
R 36/37/38 – Szemirritáló, bőr- és nyálkahártyaizgató hatású.

Balesetvédelmi előírások: S 2
S 7
S 26
S 37
S 46

Gyermekektől elzárt helyen tárolandó.
A csomagolás mindig szorosan be kell zárni.
Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel és
forduljon orvoshoz.
Védőkesztyű, használata kötelező.
Ha a tápcsatornába jut, azonnal hívjon orvost (az
orvosnak mutassa meg a csomagoláson látható
címkét).

