TERMÉKISMERTETŐ
RO 75 rozsdaoldó
Foszforsav alapú rozsdaeltávolító
OKBI azonosító: B-16010143
Alkalmazási terület: Fém felületeken (öntöttvas-, acél-, gépek, szerelvények, idomok stb.)
lévő rozsdaréteget eltávolítja, zsírtalanít, tisztít. A fémet a felületén keletkező foszfátréteg
passziválja, megvédi a további korróziótól. A vízkövet is oldja.
Műszaki jellemzők:
Szín:
Szag:
Halmazállapot:
Sűrűség:
Savtartalom:

kék, átlátszó
jellegzetes
folyadék
1050 – 1150 kg/m3
18-19 tömeg %

Felhasználás: A rozsda eltávolítása történhet fürdetéssel vagy ecseteléssel.
A kezelés előtt célszerű a laza összefüggő rozsdaréteget mechanikus úton eltávolítani.
A fürdetésre használt tartály anyaga lehet saválló acél, műanyag, üveg. A kezelendő tárgyat
a folyadék lepje el. A rozsda vastagsága és a fürdő hőmérséklete határozza meg a kezelési
időt.
Ecseteléssel közvetlenül a tisztítandó felületre vigyük fel a szert. A felhordást mindaddig
folyamatosan végezzük, amíg a tiszta fém felület nem látható. Megszáradása után
acélszürke vagy fehér foszfátréteg látható. Amennyiben a kezelt felület festésre kerül, úgy a
száradás után keletkezett fehér bevonatot célszerű eltávolítani (pl. ruhával vagy más
eszközzel), mert ellenkező esetben a festés után matt felületet kapunk.
Figyelmeztetés:
-Szórással felhordani TILOS!
-Ne használja más termékekkel együtt!
Egészség- és környezetvédelem: Vizes bázisú, nem tűzveszélyes készítmény. Az előírás
szerinti felhasználás esetén az egészséget nem veszélyezteti. Savas kémhatása miatt az
esetleg bőrre vagy szembe került anyagot bő vízzel azonnal el kell távolítani.
Tilos a készítmény maradékát, a vele szennyezett hulladékot, csomagolóanyagot élővízbe,
csatornába, talajba juttatni!
Veszélyt meghatározó összetevő: 15-20 tömeg % foszforsav (EINECS-szám: 231-633-2)
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Figyelmeztető H-mondatok:
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

TERMÉKISMERTETŐ
Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Az RO 75 rozsdaoldó maradéka veszélyes hulladék, EWC-kód: 06 01 04*, ártalmatlanítása
hulladéklerakóban történjen. A szennyezett csomagolás szintén veszélyes hulladék, EWCkód: 15 01 10*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A tisztított, szermaradékot
nem tartalmazó hulladék kommunális hulladékként kezelhető.
Csomagolás, tárolás, szavatosság, szállítás
Csomagolás: 0,5 literes műanyag flakon, 1 literes műanyag flakon, 5 litere műanyag kanna
Tárolás: Eredeti csomagolásban, sugárzó hőtől, direkt napfénytől és fagytól védve, lúgos
anyagtól, élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, max. 25°C-on.
Szavatosság: gyártástól számított 3 év
Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem
minősül veszélyes árunak.
Gyártja és forgalmazza: Ferrokémia Vegyipari Kft.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13
Magyarország
Vevőszolgálat és szaktanácsadás:
+36 1 215-7370, +36 1 215-0446
www.ferrokemia.hu
Sürgősségi telefon(ETTSZ): +36 80 201199

