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PICK 
Páska napuštěná mořícím roztokem pro nerezovou ocel. Připravena 
k použití. Je vhodná zejména k moření TIG / MIG svarů z nerezové 
oceli. Po použití neutralizujte povrch přípravkem CLEAN pro 
odstranění zbytků kyseliny.  
 
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 Fyzikální stav : napuštěná páska 
 pH : 1 
 Zápach : silný 
 Barva : bílá páska napuštěná v průhledném 

mořícím roztoku 
 

UPOZORNĚNÍ 
Nebezpečí - Obsahuje: Kyselinu dusičnou, 

fluorovodík.  

Smrtelný při požití. Toxický při styku s kůží 
nebo při vdechování. Způsobuje těžké 
poleptání kůže a vážné poškození očí. 
Nevdechujte prach / kouř / plyn / mlhu / 

výpary / aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Důkladně oplachujte vodou po 
dobu několika minut. Pokud máte nasazené kontaktní čočky, vyjměte 
je z očí, pokud je to možné. Pak pokračujte dále v oplachování. PŘI 
POLEPTÁNÍ KŮŽE (VLASŮ): Okamžitě sundejte veškerý kontaminovaný 
oděv. Opláchněte kůži vodou (nebo použijte sprchu). Používejte 
ochranné rukavice / ochranný oděv a ochranné brýle / obličejový štít. 
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO / lékaře. Uchovávejte 
nádobu těsně uzavřenou na dobře větraném místě. 
 
MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 
Ochranné rukavice musí splňovat požadavky směrnice EU 89/686 / EEC 
a výsledné normy EN 374. 
Doporučuje se nosit ochranný štít nebo ochranný štít kombinovaný se 
vzduchotěsnými brýlemi (viz norma EN 166). 
Používejte masku s filtrem typu ABE nebo ABEK, jehož třída musí být 
zvolena v závislosti na mezní koncentraci použití (viz norma EN 14387). 
Uchovávejte pouze v originální nádobě. Skladujte na větraném místě, 
mimo zdroje vznícení. Uchovávejte nádoby těsně uzavřené. Výrobek 
uchovávejte v jasně označených kontejnerech. Vyhněte se přehřátí. 
Vyvarujte se silným nárazům. Uchovávejte nádoby v dostatečné 
vzdálenosti od nekompatibilních materiálů, vice informací viz kapitola 
10 v bezpečnostním listě. 
 
DOBA EXPIRACE 
Neotevřený produkt: 2 roky 
Po otevření: 4 měsíce. 

CLEAN 
Neutralizační přípravek pro nerezovou ocel. Používá se na konci 
pracovního procesu k odstranění zbytků kyselin po použití ubrousků 
PICK. 
 
 
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
CLEAN SPREJ 

 Fyzikální stav : kapalina 
 pH : 10 
 Zápach : charakteristický 
 Barva : poloprůhledná 

 
CLEAN UBROUSKY 
 Fyzikální stav : napuštěné ubrousky 
 pH : 10 
 Zápach : charakteristický 
 Barva : bílé ubrousky napuštěné v poloprůhledném 

neutralizačním roztoku 
 

UPOZORNĚNÍ 
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle ustanovení směrnic 
67/548/EEC a 1999/45/EC, nařízení 1272/2008 (CLP) a následných 
změn a doplňků. 
Doporučujeme použití ochranných rukavic, aby nedošlo k přímému 
kontaktu se zbytky kyseliny použité při moření.  
 
MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 
Při práci s výrobkem se doporučuje používat ochranné rukavice. 
Výrobek skladujte na bezpečném místě v originálním obalu. 
Nemíchejte ho s jinými výrobky.  
 
DOBA EXPIRACE 
CLEAN SPREJ : 2 roky 
CLEAN UBROUSKY : Neotevřený produkt: 2 roky 

         Po otevření: 4 měsíce. 

POUŽITÍ 

1  2 

 

 

  
PICK 

Přiložte pásku na svar, aby pevně přilnula k jeho 
povrchu. Nechte působit po dobu nejméně 10-15 
minut*. 
* POZNÁMKA: Délka působení závisí na okolní 
teplotě a kvalitě svaru. 

 CLEAN SPREJ 
Odstraňte pásku PICK. Postříkejte 
ošetřený povrch přípravkem CLEAN pro 
neutralizaci zbytků kyseliny. Setřete 
savým papírem. 

CLEAN UBROUSKY 
Odstraňte pásku PICK a pomocí 
neutralizačního ubrousku CLEAN odstraňte 
zbytky kyseliny.  

 

POZNÁMKA: PO UKONČENÍ PRÁCE PEČLIVĚ UZAVŘETE BOX S NAPUŠTĚNÝMI UBROUSKY, ABY NEDOŠLO K JEJICH VYSYCHÁNÍ.  
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LIKVIDACE ELEKTROODPADU 
Likvidace speciálního odpadu musí být v souladu s platnými předpisy. 

Zpracováno podle Technical Data Sheet PICK & CLEAN. 


