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WASH BRILL 
  Detergent masina spalat vase cu aditiv de 

clatire 
  CARACTERISTICI PRINCIPALE 

Date tehnice 
Conține (Reg.CE 648/2004): >= 5% < 15% EDTA și săruri, < 5% Surfactanți neionici 

  CARACTERISTICI CHIMICO FIZICE 

Culoarea albastra 
pH: 13,00 +/- 1,00 
Densitate și/sau densitate relativă: 1,15 +/- 0,02 gr/cm3 
Solubilitate în apă: da 

  APLICATII 

Detergent lichid cu agent de clătire pentru mașini de spălat vase, formulat pentru a combina proprietățile de curățare ale unui produs 
obișnuit pentru spălarea automată a vaselor cu cele ale unui agent de clătire puternic. Lasă vesela strălucitoare, uscată și fără urme. 
Nu contine substante caustice. Produsul poate fi inclus în ciclurile de curățare reglementate de Decretul Legislativ 193/07 (HACCP) 

  SFATURI DE UTILIZARE 

Utilizați de la 1,0 g/l până la 4,0 g/l în funcție de duritatea apei și de tipul de murdărie. Temperatura apei de spălare trebuie să fie între  

55 °C și 60 °C. 

  PRECAUTII LA FOLOSIRE 
Controale tehnice adecvate: 

Utilizări industriale: 

Deschideți cu grijă. Închideți întotdeauna recipientul bine și imediat.  

Luați măsurile de protecție relevante. 
 

 

Utilizări profesionale: 

Deschideți cu grijă. Închideți întotdeauna recipientul bine și imediat. Luați măsurile de protecție individuală relevante. Măsuri de 
protecție individuală: 

a) Protecția ochilor/feței Purtați mască 

b) Protecția pielii 

i) Protecția mâinilor 

Când manipulați produsul pur, utilizați mănuși de protecție rezistente la produse chimice (EN 374 -1/EN374-2/EN374-3) 

ii) Altele 

Când manipulați produsul pur, purtați îmbrăcăminte completă de protecție a pielii. 

c) Protecţia căilor respiratorii 

Folosiți protecție respiratorie adecvată (EN 14387:2008) 

d) Pericole termice 

Nu există pericole de raportat Controale ale expunerii mediului: 

Legat de substanțele conținute: 

cumensulfonat de sodiu: 

Emisiile provenite din procesele de producție, inclusiv cele provenite de la echipamentele de ventilație, trebuie controlate pentru 
conformitatea cu legislația privind protecția mediului. 

Alcooli, C12-15-ramificati si liniari, etoxilati, propoxilati (>= 2,5 EO/PO): 
CONTROLUL EXPUNERILOR / PROTECȚIE PERSONALĂ 
În mod normal, nu este necesar un echipament individual de protecție respiratorie. 
Alegerea unei mănuși adecvate nu depinde doar de materialul din care este fabricată, ci și de alte caracteristici de calitate și 
particularitățile acesteia de la un producător la altul. 
Ochelari de protecție bine fixați Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. 
CONTROLUL EXPUNERII MEDIULUI 
Informații generale 
Nu trebuie lăsat în mediu. 
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WASH BRILL 
  Detergent masina de spalat vase  cu aditiv 

de clatire 

  AMBALAJ 
4 buc x 5 Kg   

  CLASIFICARE SI ETICHETE 
2.1.1 Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008: 
 
 
Pictograme: 
GHS05, GHS08 
Clase de pericol și coduri de categorie: 
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, STOT RE 2 
 
Coduri de indicații de pericol: 
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare. H318 - Provoacă leziuni oculare grave 
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor <sau menționați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> prin expunere prelungită sau 
repetată 
<indicați calea de expunere dacă se dovedește în mod concludent că nicio altă cale de expunere nu cauzează pericolul>. 
 
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. Atenție: 
produsul poate provoca daune grave ireversibile sănătății umane în caz de expunere prelungită sau repetată 
 
Număr ONU: 3267 
 

Avertismente: Instrucțiunile și informațiile furnizate în acest document sunt rezultatul experienței de laborator și al utilizării practice și, prin 
urmare, sunt exacte și pertinente. Deoarece condițiile reale de utilizare de către utilizatori sunt în afara controlului nostru, sunt furnizate de 
noi fără nicio răspundere sau garanție, expresă sau implicită. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Serviciul nostru Tehnic. 
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