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Alkalmazási terület: 

Az ASiRAL KGM egy kivételesen hatékony, nagy 
vízhatlansággal rendelkező szalagkenő anyag. Tisztítja az 
elszennyeződött szalagokat, és távol tartja a 
szennyeződéseket. Gátolja az acél és a rozsdamentes 
acél korrozióját.  
 
 
Felhasználás: 
 
Koncentráció: 0,1 - 0,3 %  

Hőmérséklet: 0°C - 50 °C között 

 

Különleges utasítások: 

Erős habzásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Optimális 
habzásgátló hatás érhető el 40 °C felett. 
 

 

 

 

 

 

Előnyei: 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az alkalmazott 
szerkezeti anyagokat nem károsítja. 

Technikai adatok: 
Megjelenés: világossárga folyadék 
Szag: jellegzetes 
Sűrűség: ~0,99 g/cm3 
pH (1%): 5,3  (10 g/l; 20°C-nál) 
 

Összetevők: N-oleil-1,3-propándiamin, Glicerin, Hangyasav, Propán-2-ol 

 

Környezetvédelmi előírások: 
A készítményt élővizekbe, talajba juttatni nem szabad. Közvetlenül a csatornahálózatba sem 
juttatható. A készítmény maradékát és csomagolóanyagát a veszélyes hulladékokra vonatkozó 
előírások szerint kell kezelni. 

Figyelmeztető mondatok: 

 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 
 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Kiegészítő veszélyességi információ: - 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

 P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
 P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
 P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
 P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot 

azonnal le kell  vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
 P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan 

nyugalmi  testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

 P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a  kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.  

 

OKBI azonosító: B-19030085 
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