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ΝΕΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ WABCO
Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών θα δείτε νέες ετικέτες για το
φάσμα χημικών προϊόντων WABCO. Αυτές οι αλλαγές κάνουν τα
προϊόντα της WABCO να συμμορφώνονται πλήρως με το νέο
κανονισμό CLP, ο οποίος απαιτεί από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
να ταξινομούν και να επισημαίνουν τις ουσίες και τα μείγματα
σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα. Ο απώτερος στόχος του
κανονισμού είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος με ταυτόχρονη διευκόλυνση του εμπορίου
Η σύνθεση των προϊόντων δεν έχει αλλάξει, ούτε οι κωδικοί αριθμοί
τους. Οι αλλαγές περιορίζονται στο σχεδιασμό της ετικέτας, εικόνες,
και τις προειδοποιήσεις κινδύνου / ασφάλειας.

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ WABCO
Καιρικές συνθήκες και η φυσική φθορά θα αντιπροσωπεύουν πάντα
μια πρόκληση όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότηχημικά προϊόντα WABCO με νέες
τα των εμπορικών οχημάτων. Ως κορυφαίος προμηθευτής του
ετικέτες
τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων ελέγχου για τα οχήματα αυτά,
η WABCO έχει βαθιά κατανόηση των μηχανικών, μηχανοτρονικών
και ηλεκτρονικών τεχνολογιών για τα συστήματα πέδησης, τη σταθερότητα και της αυτοματοποίημένης
μετάδοσης. Τα προϊόντα συντήρησης WABCO είναι ειδικά σχεδιασμένα για την εξυπηρέτηση αυτών των
τεχνολογιών, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του οχήματος και τη βελτίωση της αξιοπιστίας στο δρόμο.
Μια μικρή επένδυση στο σωστό προϊόν συντήρησης μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη συχνότητα των
υπηρεσιών συντήρησης και το μακροπρόθεσμο κόστος συντήρησης του οχήματος

ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΟ WABCO
Έχοντας το σωστό λιπαντικό είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί η σωστή
λειτουργία και να επεκταθεί η διάρκεια ζωής των κινούμενων εξαρτημάτων. Από τώρα
και στο εξής, το φάσμα των λιπαντικών θα παρέχονται με την επωνυμία της WABCO
EaseTec™ που ακολουθείται από επιπλέον χαρακτήρες (π.χ. Ρ1) που δείχνουν το
συγκεκριμένο τύπο λιπαντικού.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Για όλα τα χημικά προϊόντα WABCO θα δείτε τώρα
ένα νέο σχέδιο το οποίο είναι πλήρως συμβατό με
τις πρόσφατα εισηγμένες νομικές απαιτήσεις. Οι
νέες ετικέτες θα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα
εικονογράμματα, τις προειδοποιήσεις κινδύνου και
πληροφορίες για την ασφάλεια
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Παράδειγμα νέας ετικέτας προϊόντος




Εναρμονισμένα εικονογράμματα
Προειδοποιήσεις κινδύνου
Πληροφορίες ασφάλειας
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Παράδειγμα κιτ επισκευής με νέα ετικέτα
Ορισμένα κιτ επισκευής που περιέχουν πακέτα λιπαντικών
είναι υποχρεωτικό να εμφανίζουν επιπλέον πληροφορίες
ασφάλειας.
Τα κιβώτια θα πρέπει τώρα να παρέχονται με επιπλέον
ετικέτες



Εναρμονισμένα εικονογράμματα
Πληροφορίες ασφάλειαs

ΓΚΑΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ WABCO
WABCOTHYL

Κωδικός
προϊόντος
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830 702 087 4
830 702 088 4
830 702 089 4
830 702 090 4

Χωρ/τα

WABCONTROL

Κωδικός
προϊόντος

1 l 830 702 126 4
10 l 830 702 127 4
30 l
200 l

Χωρ/τα

WABCOSEAL

Κωδικός
προϊόντος

500 ml 830 407 084 4
5l

Χωρ/τα

WABCO EaseTec™

Κωδικός
προϊόντος

Τύπος Χωρ/τα

50 ml 830 503 018 4*
830 502 101 4*
830 503 109 4*

L1
L2
L3

10 g
5g
5g

830 502 063 4
830 503 020 4
830 503 021 4*
830 503 062 4
163 480 000 8
163 480 990 8

M3
M4
M5
M6
M7
M7

1,2 kg
10 g
5g
5g
250 g
900 g

884 598 001 4*
830 502 076 4
884 598 002 4*
830 503 065 4
830 502 062 4

P1
P1
P1
P1
P1

3g
5g
5g
1 kg
5 kg

830 502 087 4
884 598 008 4*

S6
S6

5g
5g

* Μη διαθέσιμο, μόνο μέρος σε κιτ επισκευής WABCO.
Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της WABCO μπορείτε να βρείτε στον INFORM κατάλογο (inform.wabcoauto.com) εισάγωντας τον κωδικό προϊόντος στο πεδίο "Product Number".
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον WABCO partner για περισσότερες πληροφορίες (www.wabcoauto.com/findwabco).
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