
Oil Europe Q8 SİLİKON YAĞ

Ürün Tanıtımı

 ANti-StAtiK YAĞLAYici  Su geçirmez ve YALitiLmA  KOrOzYONu eNgeLLer  KOrur

Q8 benzersiz bir spray tüm  yüzeylerden nemi iter ve su yalıtımı sağlar. Çadır ve bezler için su yalıtımı sağlar, lubricates 
Şalter yağlar and ark önler. Q8 klipleri için, menteşeler, kauçuk burçlar ve plastik bağlantı parçaları araçlarda kullanılmak 
için idealdir olmayan bir boyama yağıdır. Kirlenmiş bir atmosferde “üzerinde flaş” korozyon ve engeller engeller. Q8 may 
be used as a dashboard protector. Bilgisayar klavyesinde kullanılamaz. Q8’,n diğer silikon sipreylerden ayrın özelliği %60 
silikon içermesi, bu onu bulabileceğiniz en iyi slikon sprey yapıyor.

t: 444 73 94 e: info@harmanlikimya.com  w: www.harmanlikimya.comOil Europe

Product Size  150ml
Brüt Ağırlık 145gm
Net Ağıtlık 100gm
UN Numarası 1950
VOC  375g/lt
Gümrük kodu  3403-19 (5)
Üretici Ülke  UK
Barkod  5060285060170
Madde Numarası 1055

ÖZELLİKLER  
Renk Açık
Yapısı Sıvı
Koku Yok
Isı Aralığı Belirtilmemiştir.

PAKET

Tip Karton kutu
Ölçüler H:21 D:21 L:26cm
Kutu Ağırlığı 4.60kg
Paketleme Grubu Kod III Sınıf II
Valf Tipi 360°
Kap Açık Mavi
Kutu Adeti 12

Ideal Usage



Oil Europe Q8 SiLiKON YAĞ

Ürünü Uygulaması

Tarife: 
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.. Nozle iyice basıldığı zaman Q8 iyi çalışır.  Yüzeye uygulayın ve silmeyin. Tüm 
güvenlik önlemlerini okuyup anlayana kadar dokunmayın. Isı, sıcak yüzeylerden, kıvılcım, açık alev ve diğer ateşleme 
kaynaklarından uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır. Açık alev veya diğer tutuşturucu kaynağı üzerinde sıkmayın. 
Kullandıktan sonra bile delmeyin ya da yakmayın. Çevreye salıverilmesinden kaçının. Güneş ışığından koruyun.  
50 ° C’yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Ulusal mevzuata uygun İçeriği / kabı atınız.
DİKKAT: Kullanım sırasında iyi havalandırma sağlayın. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Deri üzerinde ya da Gözlere 
sıçradığında, soğuk su ile iyice yıkayın.

t: 444 73 94 e: info@harmanlikimya.com  w: www.harmanlikimya.comOil Europe

Test Sonuçları/Onaylar/Sertifikalar

N/A

MSDS özeti

Sağlık/ giriş rotaları

  Eşik limit değeri: hidrokarbon çözücü düşük TVL (100 ppm)

  Kanserojen: Ürün bağımsız tarafından değerlendirilmiştir

  İnsan kategori 3 olarak Laboratuvarlar

maruz kalma semptomları

  Soluma anestezi, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve üst yol açabilir

  solunum tahrişi

  Ciltle temas: Cilt ve / veya tahriş kurumasına yol açabilir

  Gözle temas: Tahriş, gözyaşı ve kızarıklık neden olabilir

  Yutma: Tahriş, bulantı, kusma ve ishale neden olabilir

  TEHLİKE: akciğerlere girebilir ve kimyasal pnömoniye sebep olabilir yutulması  
  halinde zararlıdır.

Yanlış tanıtma beyanı

YANLIŞ BEYAN ACT 1967 TİCARİ İÇERİKLERİ 1968 ACT

Bu yayında verilen bilgiler bizim deneyim ve müşterilerin raporlara dayanmaktadır. Ürünlerimizin kullanımını 
ve performansını etkileyebilir ve bu nedenle hiçbir garanti verilen açık veya zımni bir kontrolümüz ve bilgisi 
dışında birçok faktör vardır. Kullanıcılar bu tür bilgi veya kendi özel amaçları için herhangi bir ürün uygunluğu 
uygulanabilirliğini belirlemek için kendi testlerini yapmak gerekir. Burada tarif edilen ürünlerin kullanımına ilişkin 
Tablolar herhangi bir patent ihlali ve böyle kullanımından doğan ihlali için sorumluluk kabul tavsiye edilecek 
şeklinde olması değildir.


