
Data wydruku: 29.10.2014 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nazwa towaru:      Neubol WA 130

Kod towaru: 160227 Specyfikacja nr: ST-IXO 160-1/97
Data aktualizacji: 29-10-2014

Nazwa chemiczna\skład:      Mieszanina odaromatyzowanych węglowodorów alifatycznych, cykloparafin oraz
środka sieciującego.

Nazwa INCI:

Parametr oznaczony: Wg specyfikacji:

Wygląd zewnetrzny ciecz bezbarwna do jasnożółtej  (wg  ocena wizualna)

Gęstość w 20°C, g/cm3 0,775 - 0,795  (wg  PA-1)

Zawartość wody, %(m/m) <= 0,3  (wg  PA-5)

Barwa w skali Pt-Co, stopnie Hazena <= 10  (wg  PA-10)

Opakowania: Kanister 30 litrów
DPPL Kontener 1000 litrów
Luzem lub sztuki
Beczka 200 l metalowa z korkiem
Beczka 50 l metalowa z korkiem
Beczka 200 l plastikowa z korkiem

Transport: Klasa RID/ADR: nie podlega

Kod klasyfikacji ADR: nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza:

Numer UN: -
Przechowywanie: Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od

bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić w pomieszczeniu
magazynowym. Przechowywać w temperaturze otoczenia. Przechowywać dala od niezgodnych materiałów (patrz
sekcja10 karty charakterystyki)
Odpowiednie materiału i pokrycia: stal węglowa, stal nierdzewna, polietylen, polipropylen, teflon.
Nieodpowiednie materiały i pokrycia: kauczuk naturalny, kauczuk butylowy, epdm, polistyren.

Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Nie wdychać oparów, mgły, aerozolu, jakie może
utworzyć produkt. Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia i zapłon. Unikać iskier. Nie palić. Zastosować specjalne
środki ostrożności zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Uziemić cały sprzęt. Nie opróżniać do
kanalizacji. Nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy. Myć ręce po użyciu. Zdjąć
zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków

Okres ważności: 720 dni

Uwagi: Własności i zastosowanie:
NEUBOL WA 130 jest rozpuszczalnikiem o wysokiej temperaturze zapłonu stosowanym jako  zmywacz do  wałków
farbowych i obciągów gumowych w maszynach offsetowych
Zmywacz ten spełnia aktualne wymagania producentów maszyn oraz jest kontrolowany przez Instytut FOGRA.
NEUBOL WA 130 może być stosowany we wszystkich konwencjonalnych maszynach
z wyjątkiem heat set-u.
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


