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Date tehnice 
Contine (Reg.CE 648/2004): 
< 5% Tensioactivi non ionici 
Alte componente: Acid fosforic 

                NOCAL 

Detartrant acid 
  CARACTERISTICI PRINCIPALE 

 

 
Aspect: Lichid neutro limpede  
Miros: Caracteristic 
pH: < 1 
Densitate relativa: 1,19 gr/cm3 
Idrosolubilitate: da 

Detergent detartrant pentru îndepărtarea instantanee a reziduurilor de calcar de pe toate suprafețele lavabile din baie (robinete, corpuri de 
baie, cabine de duș etc.). Nu contine acizi agresivi si poate fi folosit la curatarea suprafetelor cromate. 

 
Fo los i ț i  pu r  pe  t oa le te ,  l ăsa ț i  să  ac ț i oneze  ce l  pu ț i n  o  j umă ta te  de  o ră ,  t oa tă  noap t ea  pen t ru  ce le  
mai  rez i s ten te  i nc rus ta ț i i .  Se  d i l uează  de  l a  5  l a  10% pen t ru  c e le l a l t e  sup ra fe țe .  

Controale tehnice adecvate: 
Uz industrial: 

    Deschideți cu grijă. Închideți întotdeauna recipientul ermetic și imediat.  
    Luați măsurile de protecție individuală relevante. 
 

Masuri de protectie individuala: 
 

a) Protectiei pentru ochi / fata  
b) Purtati masca 

 

c) Protectiea pielii 
 

i) Protectia ma in i lo r  
In timpul folosirii produsului purtati manusi de protectie  rezistente la produsele chimice (EN 374-1/EN374-2/EN374-3) 

 

ii) Altele 
In timpul folosirii produsului pur purtati imbracaminte care protejaza complet pielea. 

 

d) Protectie respiratorie 
Utilizati protectie respiratorie adecvata (EN 14387:2008) 

 

e) Pericole termice 
Nici un pericol de semnalat 

 

Controale de expunere la mediu: 
Utilizați conform bunelor practici de lucru, evitând dispersarea produsului în mediu. 

 
 

1,2 Kg x 12 buc - 6 Kg x 4 buc 

 
2.1.1 Clasificare conform cu Regulamentul (CE) N. 1272/2008: 

 

Pictograme: 
GHS05 

 

Clase de pericol și coduri de categorie: 
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Iritarea pielii. 2,  Iritarea ochilor. 2 
Coduri pentru fraze de pericol: 
H290 - Poate fi coroziv pentru metale. 
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare. 
H318 - Provoacă leziuni oculare grave 
 
Produsul poate fi coroziv pentru metale 
Produs coroziv: provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave. 
Dacă este adus în contact cu ochii, produsul provoacă leziuni oculare grave, cum ar fi opacificarea corneei sau leziuni ale irisului. 
Număr ONU: 1805 
Avertismente: Instrucțiunile și informațiile conținute în acest document sunt rezultatul experienței de laborator și al utilizării practice si 
prin urmare, exacte și relevante. Deoarece condițiile reale de utilizare de către utilizatori sunt dincolo de orice posibilitate de control, 
sunt furnizate de noi fără nicio răspundere sau garanție, implicită sau explicită. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați serviciul 
nostru tehnic 


