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Tehnična izkaznica 

 

R500 / Sprej za čiščenje nerjavečega jekla in drugih površin 
 

Področja uporabe 

 Lahko se uporablja med drugim v industriji, trgovini in gospodinjstvih 

 Primeren za vse kovine in sintetične materiale 

 Čisti in vzdržuje obložene površine in profile 

 Izjemno zanesljivo čistilo za sintetična okna in vrata 

 

Opis izdelka 

 Lahko se uporablja za vse namene 

 Čisti trdovratne madeže in ne poškoduje površin 

 Izhlapi in ne pušča ostankov 

 Raztopi celo trdovratno umazanijo in skorjo, kot so olja, masti, ogljikov prah in bitumen. 

 Odstranjuje lepilo in ostanke tesnil 

 Odstranjuje sledi pisal, svinčnika in alkoholnih flumastrov. 

 

Uporaba in doziranje 

Umazanijo hitro in zanesljivo odstrani s posebnimi dodatki v razpršilu. Sprej R 500 se uporablja 

nerazredčen. Omogoča nadzorovan in enakomeren nanos. Po kratkem reakcijskem času se 

nečistoče z lahkoto odstranijo z gladko krpo. Izdelek izhlapi po kratkem času sušenja. 
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Tehnična izkaznica 

 

Informacije o fizičnih in kemičnih lastnosti 

Oblika: Aerosol 
Barva: brezbarven 

Vonj: citrusi 

Vrelišče: -44 °C 

Plamtišče: -97 °C 

Organska topila: 98.8 % 

Gostota pri 20 °C: 0.68 g/cm
3
 

 

Klasifikacija po regulaciji (EC) Št. 1272/2008 

Izdelek je klasificiran in označen po navodilih CLP regulacije. 

Oznake za nevarnost:   GHS02; GHS07; GHS09 

Oznaka za opozorilo: Nevarno 

Vsebnost nevarnih snovi: D-Limonene; Propan-2-ol 

 

Stavki za nevarnost 

/H222-H229; H315; H319; H317; H336; H336; H411/ 

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Vsebnik pod pritiskom: lahko poči, če je ogrevana. Strupeno za vodne 

organizme, z dolgotrajnimi učinki. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko 

povzroči alergijski odziv kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 

 

Previdnostni stavki 

/P210; P261; P280; P273; P303+P361+P353; P312/ 

Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Ne vdihavati 

prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za 

oči/zaščito za obraz. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj 

odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.  Ob slabem počutju pokličite 

CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

 

 

 

 

 

 
Upoštevajte:  

Vsi podatki niso zavezujoči. Izdelek pred uporabo preizkusite na manjši obdelovalni površini. Pridržujemo si 

pravice do tehničnih sprememb. Potrebno je upoštevati pravilno odstranjevanje odpadnih voda in ostankov. 

Ne obdelujte ali shranjujte izdeleka pod vplivom toplote. Upoštevajte izjave o nevarnosti, ki so navedene na 

dostavni posodi in varnostnih listih. 


