FIŞA TEHNICĂ

RP-H CRYSTAL IARNĂ

PRODUSUL
SOLUTIE CURĂŢARE – DEZGHEŢARE PARBRIZ TIP „RP-H CRYSTAL”
PRODUCĂTOR S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. GENERALITĂŢI
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Produsul RP-H CRYSTAL utilizabil ca lichid de spălare

COMPOZIŢIE:

şi dezgheţ cu înalte performanţe, se prezintă sub forma

odoritante.

unei soluţii apoase perfect omogene de culoare

NU CONŢINE METANOL.

verzuie

Acest produs se caracterizează prin:

Produsul este utilizat pentru degresarea şi spălarea
parbrizelor

auto

precum

şi

pentru

dezgheţarea

acestora pe timp de iarnă.

apă,

alcool,

tenside,

coloranţi,




Imbunătăţeşte vizibilitatea la volan;
Miscibil cu apa în orice proporţie;




Nu este toxic;
Inofensiv faţă de garniturile de cauciuc şi sticlă
organică;
Produsul nu este inflamabil.



2. CONDIŢII TEHNICE
Denumirea caracteristicii
ASPECT
VÂSCOZITATE – TIMP DE
SCURGERE CUPĂ DE 4MM
DENSITATE RELATIVĂ

Valoare

Metodă de determinare

Lichid limpede de culoare verde

Organoleptic (vizual)

8-10 s cP

STAS 2096/68

0,926 g/cmc

STAS 2092/75

REZIDUU LA USCARE

Min. 3%

-

CONŢINUT ÎN ALCOOL (%)

Min. 39 g

Distilare

TEMPERATURA MINIMĂ DE
UTILIZARE
pH

-30 C

-

6,6-6,8

-

3. MOD DE APLICARE
Produsul RP-H CRYSTAL se utilizeaza ca atare si se
toarnă în vasul special al sistemului automat de spalare
a parbrizelor

Este utilizat pentru spălarea şi dezgheţarea parbrizelor
până la temperaturi de –30º C.

4. PRECAUTII
Este interzisa se lăsa produsul la îndemâna copiilor

săpun. În cazul contactului cu ochii, aceştia se spală cu

Se impune evitarea contactului cu pielea şi cu ochii iar

apă din abundenţă.

în cazul unui contact, pielea se spală cu apă caldă şi

ROMCHIM PROTECT S.R.L.
BACĂU, ROMÂNIA, Filipeşti 340A,
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FIŞA TEHNICĂ

IGNIFUG SPI-T 120 M

5. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, VALABILITATE
AMBALARE: Bidoane din polietilenă sau PVC de 1l, 3l
şi de 5l etichetate conform normelor în vigoare.
Eticheta contine:
 Denumirea produsului
 Masa produsului
 Compoziţia
 Utilizări
 Precauţii
 Lotul
 Data fabricaţiei: ziua, luna, anul
 Termen de garanţie
 Producător: denumirea societăţii, adresa,
telefon, fax.
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TERMEN DE VALABILITATE:
Produsul are un termen de valabilitate de 12 luni de la
data fabricării cu condiţia ca ambalajul să fie închis
ermetic.
DEPOZITARE: Produsul se depozitează în spaţii închise
ferite de radiaţiile solare la temperatura de 5-30 ºC în
recipiente ermetic închise, ferite de surse de caldura
sau scântei.
ATENŢIE!
Depozitarea în condiţii necorespunzătoare poate duce
la deteriorarea ambalajului şi pierderea conţinutului.
Produsul nu produce poluarea mediului înconjurător

Şef secţie
Eugenia HONGU

Fişa tehnică a produsului: RP–H CRYSTAL IARNÂ
Data de revizuire a fişei tehnice: 01.07.2017
Cu apariţia acestei fişe tehnice informative, celelalte fişe tehnice anterioare îşi pierd valabilitatea.
PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL
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