SP-K 225
moriaci postrek
Opis výrobku

SP-K 225 vyniká vysokou účinnosťou.
Moriaci postrek plôch odstraňuje z nerezových povrchov nábehové farby, produkty korózie a okuje zo
zvárania jedným pracovným postupom.
Použitím indikátora alebo červeným zafarbením dosiahneme:
- kontrolovaný roztrek
- zníženie emisií nitróznych plynov
- vyčistenie mierne mastných povrchov - kontrolovateľný priebeh reakcie

Spracovanie a dávkovanie

Pred morením silne znečistené a mastné alebo olejové povrchy vyčistite s kyslým čističom alebo alkalickým
odmasťovačom.
Moriaci postrek pred spracovaním starostlivo homogenizujte.
Pridajte indikátor podľa pokynov pred použitím výrobku a starostlivo premiešajte.
Pre optimálnu kvalitu povrchu aplikujte prípravok pomocou rozprašovača (stlačeým vzduchom alebo
ručným postrekovačom) na povrch, ktorý má byť morený.
Po morení dôkladne opláchnite čistou vodou použitím vysokotlakového čističa (min. 150 bar).
Pre špeciálne požadavky na materiál a ošetrenie sú k dispozícii ďalšie moriace postreky:
SP-K špeciál / SP-K 3000 / SP-K 3000 extra alebo SP-VF.

Fyzikálne a chemické vlastnosti
Skupenstvo
Farba
Pach
pH-hodnota
Rozpustnosť v /
miešateľnosť s vodou

Príklad použitia
Materiál
Hrúbka materiálu
Zvárací proces
Teplota okolia
Doba pôsobenia
Výdatnosť
Verzia č. 1

kvapalné
bezfarebná
pichľavý
<1
absolútne miešateľný

Valcované za studena
1.4301 (304)
2 mm
WIG
16 – 18°C
60 - 120 min.
1kg = 4 - 6 m²

Valcované za tepla
1.4571 (316Ti)
4 mm
WIG / MIG
16 – 18°C
120 - 240 min.
1kg = 2 - 4 m²

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
Výstražné piktorgramy: GHS05 GHS06
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty:
kyselina dusičná
kyselina fluórovodíková

Výstražné upozornenia

H301+H331; H310; H290; H314
Toxický pppožití alebo vdýchnutí. Smrteľný pri kontakte s pokožkou. Môže byť korozívny pre kovy.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnsotné upozornenia

P260; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P310; P405
Aerosól nevdychujte. Noste ochrannú obuv/ ochranný odev/ochranu dýchania/ ochranu tváre.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku
ihneď opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Uchovávajte uzamknuté.

_______________________________________________________________________________________

UPOZORNENIE:
Všetky údaje sú nezáväzné. Výrobok pred použitím otestujte z hľadiska vhodnosti.
Technické zmeny vyhradené. Dbajte na správne čistenie odpadovej vody a likvidáciu odpadu.
Nie je možné spracovávať a skladovať výrobky pod zdrojmi tepla.
Dbať na výstražné upozornenia podľa GHS na prepravných kontajneroch a bezpečnostných listoch.
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