
TEHNIČNI LIST FSG

Ime proizvoda FSG – ločilno sredstvo Tip TR 8 PLUS

Področje uporabe FSG – ločilno sredstvo tip TR 8 plus se uporablja proti prijemanju talilnih lepil na strojih s
predhodnim rezkanjem robov. Prepreči prijemanje lepila na stroj.

Lastnosti Ločilno sredstvo preprečuje prijemanje ostankov lepila, ki nastajajo pri strojnem lepljenju
robov; ostanki lepila se tako veliko lažje odstranijo.

Način uporabe  Vsebnik razpršilnika napolniti z ločilnim sredstvom Tip TR 8 PLUS in nastaviti optimalno
jakost pršenja.

 Na prvem vzorcu iz varnostnih razlogov preverite ustreznost nastavitev
črpalke/razpršilnika:
- Ali se ostanki lepil ne prijemajo?
- Ali se nanaša več ločilnega sredstva kot je potrebno?

Če je potrebno, prilagodite nastavitve.
Pred uporabo preizkusiti na vzorcu!

Osnovni podatki:  Agregatno stanje: tekočina
 Barva: brezbarvna
 Vonj: po alkoholu
 Rok uporabe: 2-3 leta

Varnostni ukrepi  Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
 Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.
 Preprečiti statično naelektrenje.
 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati

kožo z vodo/prho.
 Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo, če se ne počutite dobro.
 Preprečiti sproščanje v okolje.
 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Več informacij v varnostnem listu in etiketi.

Odstranjevanje  Ne spuščati v kanalizacijo.
 Klasifikacijski seznam odpadkov: *14 06 03 druga topila in mešanice topil

Vsebnost 30L, 200L

Varnostni napotki Prosim upoštevajte varnostni list.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku; vendar se naj glede na področje in način uporabe individualno
uskladijo. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec, za potrditev o
ustreznosti proizvoda. Sicer veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri
spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.
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