TEKNISK DATABLAD
DSALT - Saltfjerner

Produktbeskrivelse
Type
Dette er en flytende saltfjerner i konsentrert form.

Egenskaper og fordeler
Produktet er vannløselig og fjerner raskt og uten kjente skadevirkninger salt fra alle overflater uten behov for
mekanisk påvirkning. Sprayes på og skylles av. Etterlater en antikorrosiv molekylær hinne.

Bruksområde
Kan benyttes på alle saltholdige flater som tåler vann.

Produktdata
Farge

Klarblå

pH-verdi

Konsentrat ca ~3,2

Flammepunkt

Ikke brennbart

Emballasje

Format

Volum (liter)

CLEARVIEW DSALT

0,06

PE Flaske klar med kork og låsering

DSALT Spray DSALT

0,5

Sprayflaske med trigger.

1 liter DSALT

1,0

PP flaske med BS kork 28mm.

2,5 liter DSALT

2,5

PP kanne med BS kork 40mm.

5 liter DSALT

5,0

PP kanne med BS kork 40mm.

10 liter DSALT

10,0

PP kanne med BS kork 40mm. PP

20 liter DSALT

20,0

kanne med BS kork 61mm.

208 liter DSALT 1000 liter

208

PP fat

IBC

1000

IBC (PP beholder i stålgitter).

Påføringsinformasjon
Dette produkt kan påføres med
Lavtrykkssprøyte, høytrykk/ lavtrykksvasker, egnet mikser, spray.

Blandeforhold (volum)
1:100 for normal bruk. Kan økes til 1:10 ved akkumulerte mengder.

Rengjøring av utstyr
Vann
Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner. Vi anbefaler at man i tillegg til teknisk datablad (TDS)
også ser sikkerhetsdatablad (SDS) for dette produktet.
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Bruksanvisning
Forarbeid
Normal vask av overflatene for å sikre tilgang til tildekkede områder.

Forbehandling
Bland ut i ønsket forhold, normalt 1:100.

Siste strøk
Spyl av overflaten for å få saltet til å følge med vannet.

Anmerkning
Kan danne tørkeflekker om det benyttes i direkte sollys og ikke skylles av. Flekkene er vannløslige.

Lagring
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Helse og sikkerhet
Produktet er vurdert ikke merkepliktig iht CLP. Ved utslipp av konsentrat, skyll rikelig med vann (minst
1:100 om egnet oppsamlingsmedie ikke er tilgjengelig).
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette
produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Zenitec AS beste kunnskap, basert på informasjon fra
opphavsprodusent og praktiske erfaringer. Zenitec AS produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan
brukes produktene ofte under forhold utenfor Zenitecs AS kontroll. Zenitec kan ikke garantere noe annet enn
kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Zenitec
forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Zenitec AS for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette
produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner. Vi anbefaler at man i tillegg til teknisk datablad (TDS)
også ser sikkerhetsdatablad (SDS) for dette produktet.

Utgitt dato

20.10.2019

Zenitec AS - Sørliveien 84 - 1788 Halden
post@zenitec.no - 466 70 400

Side: 2/2

