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Alkalmazási terület: 

Az ASiRAL LA SKE 2 speciális foszfát tartalmú 

komponenseinek köszönhetően könnyedén leválasztja a 

palackok, flakonok oldalára felvitt öntapadós– vagy 

felragasztott címkéket. 

Az ASiRAL LA SKE 2 nem tartalmaz felületaktív és 

habzásgátló anyagokat, ezáltal környezetbarát 

felhasználást tesz lehetővé. 

Felhasználás: 

Koncentráció: 0,2 – 0,6 % (szükség esetén 1% fölött) 

Hőmérséklet: 60 – 80C között használható 

Koncentráció meghatározása: 

A hatóanyag tartalom meghatározása egyedi módon 

történik az üzemi sajátosságoknak megfelelően. 

Adagolás: 

Kézzel vagy kézi pumpával. 

 

 

 

 

Előnyei: 

 

 

 Nem habzik, és 

nem tartalmaz 

habzásgátlót 

 

 Foszfor 

tartalma 

ellenére nem 

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

Technikai adatok: 
Megjelenés: színtelen folyadék 
Szag: nincs jellegzetes szaghatás 
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: >100°C 
Sűrűség: 1,19 g/cm3 
pH (1%): 1,8 (10 g/l; 20°C-nál) 

Összetevők: foszforsav, hidroxietán-foszfonsav, glikolok 

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 mondat: 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 
A keverék 4 százalékban ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz (orális oxicitás). 
A keverék 14 százalékban ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz (dermális toxicitás). 
A keverék 56 százalékban ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz (inhalációs toxicitás). 

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános: 

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés: 
P260 A köd/gőzök/permet belégzése tilos. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás: 
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. 
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
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