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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nazwa towaru:      Inkoplast

Kod towaru: 160000 Specyfikacja nr: ST-IXO 159-1/97
Data aktualizacji: 20-04-2004

Nazwa chemiczna\skład:      Mieszanina solwent nafty, estrów kwasów tłuszczowych,  eterów poliglikoli kwasów
tłuszczowych.

Nazwa INCI:

Parametr oznaczony: Wg specyfikacji:

Wygląd zewnętrzny niebieska ciecz  (wg  ocena wizualna)

Zawartość wody, %(m/m) <= 0,1  (wg  PA-5)

Gęstość w 20°C, g/cm3 0,770 - 0,790  (wg  PA-1)

Opakowania: Kanister B30l  z odprowadzeniem ładunków el.
DPPL Kontener 1000 l z odprow.ładunków el.
Luzem lub sztuki
Beczka 200 l metalowa z korkiem
Beczka 50 l metalowa z korkiem
Beczka 200 l z korkami - antyelektostatyczna

Transport: Klasa RID/ADR: 3

Kod klasyfikacji ADR: F1
Nalepka ostrzegawcza: 3

Numer UN: 1300
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętych pojemnikach w dobrze wentylowanym i chłodnym pomieszczeniu przeznaczonym do

magazynowania cieczy łatwo palnych, z dala od źródeł ciepła, urządzeń iskrzących, chronić przed promieniami
słonecznymi. Nie magazynować wspólnie z utleniaczami.

Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Usunąć źródła zapłonu i otwartego ognia. Zapobiegać
powstawaniu elektryczności statycznej. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i ogrzewania. Nie
opróżniać do kanalizacji.

Okres ważności: 720 dni

Uwagi: Zastosowanie:
Środek wyprodukowany na wysokogatunkowych substancjach aktywnych, wolno lotny, nasyca suche powłoki farb,
stosowany do szybkiego czyszczenia wałków farbowych maszyn offsetowych. Może być również stosowany do
czyszczenia obciągów gumowych, nie mniej wymaga przemywania wodą
Ten produkt nie jest jakości spożywczej, paszowej, farmaceutycznej. W związku z tym nie może być użyty jako
dodatek/składnik żywności, pasz lub produktów farmaceutycznych. Użycie produktu do tych zastosowań pozostaje
w zakresie odpowiedzialności klienta.

Brenntag Polska Sp. z.o.o.
ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel (48/77)4721500, fax (48/77)4721600

Parametr "typowy" nie stanowi specyfikacji technicznej i nie może być podstawą do reklamacji
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę przy
dostawie.

Dokument drukowany z systemu komputerowego Diferros i jest ważny bez podpisu.
Osoba odpowiedzialna - Violetta Pańczyk, tel. +48 77 4721538


