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Tehnična izkaznica 

 

TS-VK / Pasta za čiščenje varov 

 

Čistilna pasta pasta za gladke, polirane in druge površine. Posebej primerno za hladno 

obdelano nerjaveče jeklo, kot je 1.4302 (304). Odstranjuje kalilne barve in korozije na izdelkih. 

 

Uporaba in doziranje 

 Odstranjevanje površinske kontaminacije, maščobe 

in olja s kislino ali alkalno razmaščevanje / s čistili 

(FR-D / AR). 

 Pasto na tanko nanesite s primernim čopičem. 

 Poraba: 200-350 tekočih metrov/ kg. 

 Reakcijski čas 60 -180 min. 

 Temeljito sperite po namočenju 

 

Informacije o osnovnih in kemijskih lastnostih      

Oblika:    pasta             

Barva:     brezbarvna                    

Vonj:     oster             

pH-vrednost:   < 1          

Vrelišče:   106°C  

Gostota pri 20°C:  1,15 g/cm3 

 

Nanesite TS-VK na tanko s primernim čopičem. Po namočenju 

temeljito sperite z vodo. 

 

Poraba:  200 - 350 linearno m / kg. 

Reakcijski čas:  10 - 60 min – odvisno od temperature  

 okolice. (npr. pri 20 ° C temperaturi okolice 

 in WIG-varu. z 2 mm debelino je čas 

 delovanja 15 - 20 minut) 

 

 

 

 
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. 
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Tehnična izkaznica 

 

Klasifikacija po odredbi CLP št. 1272/2008     

Produkt je klaficiran in označen po odredbi CLP.  

Piktogram:  GHS05  GHS06       

          

         

          

         

Opozorilni stavki:     nevarno       

Nevarnost komponent:  dušikova kislina, fluorovodikova kislina 

 

 

Opozorilni stavki 

/H290; H301; H310; H332; H314/ 

Strupeno pri zaužitju. Strupeno pri vdihavanju. Smrtno v stiku s kožo. Lahko je jedko za kovine. 

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 

 

Previdnostni stavki 

/P270; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P308+P310/ 

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno 

obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči 

vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.  PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z 

vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. 

Nadaljujte z izpiranjem. Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško 

pomoč/oskrbo. 

 

 


