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RACE BRILL  

Aditiv acid pentru stralucire  

CARACTERISTICI TEHNICE 

  

Contine (Reg.CE 648/2004): < 5% Agenți tensioactivi neionici  

CARACTERISTICI CHIMICO-FIZICE  

Aspect: lichid albastru limpede:  

Miros: caracteristic 

pH: 2,1 +/- 1,00  

Densitate relativă: 1,018 g/cm3  

Solubilitate în apă: da  

APLICAȚII  

Aditiv de clătire a pH-ului acid pentru clătirea finală a vaselor. Datorită prezenței acidului citric, asigură 

absența reziduurilor saline pe vase. Folosit în mod regulat încetinește acțiunea de formare calcarului.  

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  

Utilizați de la 1 la 3 grame pe litru, în funcție de duritatea apei.   

Pentru a obține rezultate excelente, temperatura apei de clătire trebuie să fie între 80 și 90 ° C.  

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE  

Control tehnic adecvat:  

Utilizări industriale:  

Fără riscuri în condiții normale de utilizare.   

Luați măsurile de protecție personală relevante.   

 

Măsuri de protecție personală:  

 

a) Protecția ochilor/feței  

Nu este necesară pentru utilizarea normală.   

 

b) Protecția pielii  

 

(i) Protecția mâinilor  

Nu este necesară pentru utilizarea normală.   

 

ii) Alte  

purtați îmbrăcăminte de lucru normală.   

 



c) Protecția respiratorie  

Nu este necesară pentru utilizarea normală.   

 

d) Pericole termice  

Unpericol de raportare a controalelor expunerii la mediu:  

Utilizarea în conformitate cu bunele practici de lucru, evitarea dispersării produsului în mediu.  

 

AMBALAJ 

4 pz x 5 kg - 1 pz x 10 kg - 1 pz x 25 kg  

CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA 

 2.1.1 Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:  

 

Pictograme:  

Niciuna.   

 

Codurile clasei de pericol și ale categoriilor:  

coduri de indicare a pericolelor  

nepericuloase:  

Nu este periculos  

 

 

 

Numărul ONU: 0000  

 

Avertismente: Instrucțiunileși informațiile conținute în acest document sunt rezultatul experienței de 

laborator și al utilizării practice și , prin urmare, exacte și relevante. Deoarece condițiile reale de utilizare de 

către utilizatori sunt în afara controlului nostru, acestea sunt furnizate de noi fără nicio răspundere sau 

garanție, implicită sau explicită. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic.  

 


