
rotec Glaspudermehlrotec Glaspudermehl

GrūdėtumasGrūdėtumas LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 42

PakuotėPakuotė 25 kg25 kg

Pakuotės rūšis Popierinis maišas

Pakuotės kodas 25

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

0,04 - 0,09 mm 5280 ◼

0,09 - 0,25 mm 5278 ◼

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys [AW_W_107]■

SavybėsSavybės [EG_W_186]■
[EG_W_184]■
[EG_W_188]■
[EG_W_189]■
[EG_W_502]■
[EG_W_503]■

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

rotec Turbine rotec Turbine (5243)(5243)

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui ParuošimasParuošimas
Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu,
apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

■

ApdirbimasApdirbimas [VA1_R_57]

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai [VA2_R_10]
[VA2_R_11]
[VA1_R_58]

NurodymaiNurodymai [H_R_5]
Visada atlikite bandomuosius valymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto!
Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su
atsakingu darbuotoju.

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 5280
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Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

[LG_A_41]

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.
Po panaudojimo galimai kontaminuota medžiaga turi būti utilizuota vadovaujantis
galiojančiais potvarkiais.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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