Τιηθά Τδξαπιηθώλ

ΑΛΟΗΦΖ ΥΑΛΚΟΩΛΖΝΩΝ
Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ

Έθδνζε: 06.06.2015

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Μνξθή: Έγρξσκε παρύξξεπζηε πάζηα
Υξώκα: Κίηξηλν
Δηδηθό βάξνο: 1,1 gr/ml
Ημώδεο: 25.000 ± 2000 cps
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 50C - 350C, καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο.
Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην
ειηαθό θσο.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Κίηξηλε παρύξξεπζηε πάζηα θαζαξηζκνύ θαη πξνεηνηκαζίαο
ραιθνζσιήλσλ. Υξεζηκνπνηείηαη
πξηλ ηε ζπγθόιιεζε.
Θεξκαηλόκελε απειεπζεξώλεη εηδηθά θαζαξηζηηθά ρεκηθά, ηα
νπνία
θαζαξίδνπλ
απνηειεζκαηηθά
ηνλ
ραιθνζσιήλα,
εμαζθαιίδνληαο ηζνθαηαλνκή ηνπ πιηθνύ ζπγθόιιεζεο.
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Καζαξίδεη απνηειεζκαηηθά ρσξίο ηξίςηκν
 Απαξαίηεην γηα ηελ ζπγθόιιεζε ραιθνζσιήλσλ
 Εμαζθαιίδεη άξηζηε θαη καθξνρξόληα πξόζθπζε ηεο
ζπγθόιιεζεο
 Η πξαθηηθή ηνπ ζπζθεπαζία κε ελζσκαησκέλν πηλέιν
εμαζθαιίδεη νκνηόκνξθν άπισκα ηεο αινηθήο
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Εληζρύεη ηηο ζπγθνιιήζεηο ζε ραιθνζσιήλεο, ζσιήλεο
νξείραιθνπ θαη άιισλ ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ
 Είλαη απαξαίηεηε ζε όιεο ηηο καιαθέο ζπγθνιιήζεηο
 Είλαη θαηάιιειε γηα ζπγθνιιήζεηο ζε δίθηπα ζέξκαλζεο,
ύδξεπζεο & θιηκαηηζκνύ
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
1. Αιείθνπκε κηα ιεπηή ζηξώζε ζηα πξνο ζπγθόιιεζε άθξα.
2. Σνπνζεηνύκε ηηο ζσιήλεο ζηελ θαηάιιειε ζέζε πξνο
ζπγθόιιεζε.
3. Θεξκαίλνπκε ηα ζεκεία ζπγθόιιεζεο πεξηκεηξηθά κε έλα
θιόγηζηξν, ρσξίο λα εζηηάδνπκε ηελ θιόγα ζε ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν.
4. Θεξκαίλνπκε κέρξη ηνπ ζεκείνπ βξαζκνύ ηεο αινηθήο θαη
πξνσζνύκε ηελ θόιιεζε.
5. Μόιηο ην ζεκείν ζπγθόιιεζεο θξπώζεη αθαηξνύκε κε έλα
βξεγκέλν παλί ηελ πεξίζζεηα θόιιεζεο θαη ηα ππνιείκκαηα
ηεο αινηθήο.

ΤΚΔΤΑΗΑ
125ml
ΤΚΔΤΑΗΑ
125ml

ΚΩΓΗΚΟ
01868

BARCODE
5204094018681

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Aquatic Chronic 2: H411 - Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο,
κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Skin Corr. 1B: H314 - Πξνθαιεί
ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο P101: Εάλ
δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ
πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P264: Πιύλεηε
ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά
γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα
κάηηα/πξόζσπν P301+P330+P331: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΚΑΣΑΠΟΗ:
Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. MHN πξνθαιέζεηε εκεηό P303+P361+P353:
Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά):
Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα. Ξεπιύλεηε ην δέξκα
κε λεξό/ζην ληνπο P305+P351+P338: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ME
TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Εάλ
ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν.
πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε
ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/ πεξηθεξεηαθνύο/ εζληθνύο/ δηεζλείο
θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν.
4042/2012). Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: ρισξίδην ηνπ
ςεπδαξγύξνπ
ει. 1

ΑΠΟΓΟΖ
Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ κεηάιινπ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ.
πλήζσο 1-3gr αξθνύλ γηα ζπγθόιιεζε ζσιήλα ραιθνύ
δηακέηξνπ 15 ρηιηνζηώλ.

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο από ηελ εκεξνκελία
παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κεαλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.
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ει. 2

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.
Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ
παξόληνο
ηερληθνύ
θπιιαδίνπ
αθπξώλεη
θάζε
άιιε
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.
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