
"SOLVEPUR CLEAN OIL”  
PIGI-JA RASVA EEMALDAJA 

Kasutusvaldkond

Kasutamine

Värvus

Tihedus

Viskoossus, ВЗ-4mm,sek

Külmakindlus

рН,10% veesegu

Tööristad

Kulu

Hoideaeg

Ohutusnõuded

Pakend

9 - 12 

külmakindel

Pihusti, pintsel. Pärast töö lõpetamist pesta tööristad seebi ja veega 

3 - 5 m2/L 

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril  +5... +300 С.  Hoida  
otsese päikesekiirguse eest.

Xn - Kahjulik.Sisaldab C9-C12 süsivesinikud, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklised, aromaatseid ( 2 - 25%), C9-C11, 
n-alkaanid, < 2% aromaatseid.  Tuleohtlik vedelik ja aur. Nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik. 
Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust.  Arvatavasti 
kahjustab loodet. Põhjustab nahaärritust. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 
Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. 
Arsti poole pöödudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal 
soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. 
Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Vältida kokkupuudet raseduse/imetamise 
ajal. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/ kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta 
viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. 
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada 
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. 
Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. Tulekahju korral: kustutamiseks 
kasutada ABC pulberkustuti. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Hoida lukustatult. 

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või 
minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. 
Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti.

pigi - ja rasva eemaldaja 

1 L; 4 L; 25 L

5 - 10 minut

6,5 - 7,5
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“Solvepur Clean Oil” eemaldab efektiivselt maantepigi, rasva- ja õliplekid auto- ja tootmispinnalt, mootori- ja masina 
osadelt. 

värvitu, läbipaistev

0,90 - 0,95 kg/L

 

Hoiustamine

Ettevaatust!

Kanda pritsi või harjaga puhastavale pinnale. Eriti määrdunud kohti höövelda harjaga. Väiksemaid detaile võib uputada 
pesuvahendisse. Lahjendamine: 1:1 - 10 veega. 5 - 10 minuti pärast loputada pind sooja veega puhtaks. Mitte kasutada 
vahendid päikese käes ega kuumal pinnal.

Koostis tööstusbensiin ( white-spirit), glükoolieeter, emulgaatorid




