
SREDSTVO ZA PODMAZOVANJE V SPRAJU 400ML 

WALKER 13637 

Kvaliteten večnamenski spraj za podmazovanje – uporaben v 

industriji in doma. Hitro učinkuje in hitro prodre v zarjavene dele. 

Zaščita pred rjo in veliko drugimi stvarmi: preprečuje škripanje, 

prodira globinsko ter odstranjuje dele rje; naredi zaščitni sloj proti 

rji. 

NAVODILA ZA UPORABO: Pred uporabo pretresite. Razpršite po 

očiščeni površini in ga ne brišite. Pri uporabi držite spraj v 

pokončnem položaju. 

 

OPOZORILO - NEVARNOST 

R12 - ZELO LAHKO VNETLJIVO 

R11 – Lahko vnetljivo. 
R36/38 – Draži oči in kožo. 
R41 – Nevarnost hudih poškodb oči. 
R51/52/53 - Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči 
dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje 
R65 – Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč 
R66-Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek 
razpokane ali suhe kože.  
R67- Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 
OPOZORILO – Upoštevati navodila za uporabo! Posoda je pod 
tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam 
višjim od 50°C Celzija. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je 
prazna. Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. 
S2 - HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK 
S9 - Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu 
S16 – Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. 
S23 – Ne vdihavati hlapov – meglice. 
S24 – Preprečiti stik s kožo. 
S29 – Ne izprazniti v kanalizacijo. 
S35 – Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Brez 
zadostnega prezračevanja lahko pride do nastanka eksplozivnih 
zmesi.                                       
S36 - Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice 
S46 – Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in 
pokazati embalažo in etiketo. 
S51 – Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. 
S62 – V primeru zaužitja ne izzivati bruhanja;takoj poiskati 
zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 
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