
Oil Turkey Q4 AĞIR BALATA TEMİZLEYİCİ

Ürün Aıklaması

İdeal Kullanım Alanları

YAĞ,GRES,KİRVEFRENYAĞINIANINDASÖKER  FREN SİSTEMİNDEN GELEN SESİ AZALTIR     
 SU İÇERMEZ  FRENS İSTEMİNİN ÖMRÜNÜ UZATIR

Q4 yağ ve gresten etkilenmiş makine parçalarının içine işleyerek temizleyen ve aseton 
içermeyen formüllüdür.Endüstri onarımında kullanımı idealdir. Q4 fren temizleyici özel 
yağ arındıran solventi ile fren sistemini ve debriyaj parçalarını sökmeden temizler.
Fren diskleri, fren tertibatı, kablolar, debriyaj parçaları ve kaliperler gibi tüm fren 
sisteminin parçalarında kullanımı güvenlidir.Boyalı disk fren kaliperlerine zarar vermez. 
Zincir yağını, motor kısmında oluşan yağı ve kiri temizler.

ÜRÜN BOYUTLARI 500ml
BRÜT AĞIRLIK 426gm
NET AĞIRLIK 328gm
UN Numarası 1950
VOC  153.6/1lt
Gümrük Kodu 3403
Üretim Yeri UK
Barkod 5060285060132
Ürün Numarası 1047

ÖZELLİKLER
Renk Şeffaf
Karışım Sıvı
Koku Karakteristik
Isı N/A

PAKET

Tip Karton kutu
Ölçüler H:25 D:20 L:27cm
Kutu ağırlığı 5.21kg
Paket türü Sınıf II
Valf tipi 360°
Kap Açık Mavi
KARTON ADETİ 12
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Q4 AĞIR BALATA TEMİZLEYİCİ

Application of Product

TEST SONUÇLARI, SERTİFİKALAR VE ONAYLAR

Malzeme Güvenlik Özet

Karışımın aktive olması için ambalajı çalkalayınız. Uygulama yapılacak bölgeye 30 
cm uzaktan sıkınız. Tüm uygulama alanına spreyi sıkınız. Karışımın buharlaşmasına 
izin veriniz. Temiz bir bez yardımıyla siliniz. Zorlu bölgeler ikinci Q4 uygulaması 
gerektirmektedir

N/A

Classification of the substance or mixture

 CHIP Kategori:  R10; Xi: R38; N: R51/53; -: R67

 CLP Sınıfı:   Flam. Aerosol 1: H222; STOT SE 3: H336; Skin Irrit. 2: H315;  
Aquatic Chronic 2: H411; -: H229

En önemli yan etkileri: Yanabilir. Cilt rahatsızlıklarına neden olabilir. Deniz canlılarının 
yaşamını tehdit edebilir, su ve deniz yaşamına uzun süreli yan etkiler gösterebilir.
Buharlama baş dönmesine sebebiyet verebilir.

ETİKET BAŞLIKLARI

CLP’nin altında etiket başlıkları:

 Zararlı başlıklar:

H222: Çok yanıcı sprey

H336: Baş dönmesine sebebiyet verebilir

H315: Cilt rahatsızlığına neden olabilir

H411: Deniz canlılarına uzun süreli zehirli yan etkileri H229: Basınçlı konteynır: ısıyla 
patlayabilir

 Precautionary statements:  P102: Çocuklardan uzak tutunuz.
  P280: Koruyucu eldiven takınız/koruyucu kıyafet /göz koruma/  
  yüz koruma
  P210:Isı, sıcak yüzeyler, ateş sıçramalarından alev ve diğer   
  egzoz kaynaklarından uzak tutunuz.
  Sigara içilmesi yasaktır.
  P211: Alev ve egzoz kaynaklarından uzak tutunuz. 
  P273: Çevreye yayılmasını engelleyiniz.
  P410+412: Güneş ışınlarından uzak tutunuz. 50 oC’yi aşan ısıdan uzak  
  tutunuz. 
  H315: Cilt rahatsızlıklarına neden olabilir
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Q4 AĞIR BALATA TEMİZLEYİCİ

KÖTÜ TEMSIL YASASI 1967 SENDIKALAR KANUNU 1968

Bu yayımlamada yer alan bilgiler bizim ve müşterilerimizin tecrübeleri doğrultusunda 
oluşturulmuştur. Bizim kontrolümüz dışında ürünlerimizin performansını ve 
kullanımını etkileyecek birçok farklı etkene karşı yazılı olarak ima edilmemiş ya 
da bildirilmemiştir. Kullanıcı kendi testlerini yaparak bilgilerin ya da ürünlerin 
uygunluğuna karar vermelidir. Burada tarif edilen ürünlerin kullanımına ilişkin tablolar 
ve  tavsiyeler herhangi bir patent ve  yanlış kullanımdan doğan hallerden sorumlu 
tutulmaz.

Malzeme Güvenlik devam ediyor

Label elements under CLP:

 Hazard symbols:   Highly flammable. 
Irritant. 
Dangerous for the environment.

 Risk cümleleri:  R10: Yanıcı.

  R38: Cildi tahriş eder.

  R51 / 53: Sucul organizmalar için zehirlidir, uzun süreli  
  olumsuz etkilere neden olabilir.

  R67: Buharlar uyku hali ve baş dönmesine neden olabilir. 

Güvenlik cümleleri:    S38: Yetersiz havalandırma durumunda, uygun solunum ekipmanı 
takın.S61: Çevreye salınmaktan kaçının. Özel talimatlara /
Güvenlik bilgi formları.

 ihtiyati ifadeler:  Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve sıcaklıklara maruz  
  bırakmayın 50 ° C’yi aşan. Kullandıktan sonra bile delmeyin  
  veya yakmayın. Çıplak alev veya herhangi bir akkor malzeme  
  üzerine püskürtmeyin. Tutuşma kaynaklarından uzak tutun -  
  Sigara İçmek Yasaktır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde  
  saklayın.

SAFETY DATA SHEET
Q10 AEROSOL
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Precautionary statements: P202: Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

P211: Do not spray on an open flame or other ignition source.

P308+313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

P251: Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use.

P281: Use personal protective equipment as required.

P273: Avoid release to the environment.

Label elements under CHIP:

Hazard symbols: Extremely flammable.

Dangerous for the environment.

Harmful.

Risk phrases: R12: Extremely flammable.

R40: Limited evidence of a carcinogenic effect.

R51/53: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic

environment.

Safety phrases: S2: Keep out of the reach of children.

S29: Do not empty into drains.

S36/37: Wear suitable protective clothing and gloves.

S51: Use only in well-ventilated areas.

S61: Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety data sheets.

Precautionary phrases: Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures

exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after use.

Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Keep away from sources

of ignition - No smoking. Keep out of the reach of children.

2.3. Other hazards

PBT: This substance is not identified as a PBT substance.

Section 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Hazardous ingredients:

KEROSINE - UNSPECIFIED - DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT

EINECS CAS CHIP Classification CLP Classification Percent

265-149-8 64742-47-8 Xn: R65; N: R51/53 Asp. Tox. 1: H304 70-90%

[cont...]
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