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NIEUWE ETIKETTEN OP WABCO CHEMIEPRODUCTEN
In de komende maanden zullen er nieuwe etiketten op de WABCO
chemieproducten verschijnen, zodat deze WABCO producten
volledig voldoen aan de eisen van het nieuwe CLP-voorschrift.
Volgens dit voorschrift moeten Europese ondernemingen stoffen en
mengsels volgens geharmoniseerde standaards indelen en
kenmerken. Het doel van dit voorschrift is in wezen de bescherming
van de menselijke gezondheid en het milieu. Het moet echter ook
gelijktijdig de handel vereenvoudigen.
De samenstelling van de producten en hun productnummers zijn
niet gewijzigd. De wijzigingen beperken zich alleen op het lay-out
van de etiketten, afbeeldingen en de gevaren-/
veiligheidsaanwijzingen.

WABCO CHEMIEPRODUCTEN
Weersinvloeden en normale slijtage zijn bij veiligheid en efficiëntie
WABCO chemieproducten met
van bedrijfswagens altijd een uitdaging. Als toonaangevende
nieuwe etiketten
aanbieder van technische uitrustingen en besturingssystemen voor
voertuigen beschikt WABCO over uitgesproken kennis van
mechanische, mechatronische en elektronische technologieën voor rem-, stabiliteits- en geautomatiseerde
transmissiesystemen. De onderhoudsproducten van WABCO werden speciaal ontwikkeld voor deze
technologieën, om de levensduur van de voertuigen te verlengen en hun betrouwbaarheid tijdens het bedrijf te
verhogen.
Een kleine investering in het juiste onderhoudsproduct kan op termijn een groot effect hebben op de levensduur
en onderhoudskosten van het voertuig.

NIEUWE AANDUIDING VOOR WABCO SMEERMIDDELEN EN VETTEN
Het gebruik van het juiste smeermiddel is doorslaggevend voor het waarborgen van het
functioneren en verlengt de levensduur van beweeglijke componenten. Vanaf nu wordt
het productpalet van de vetten en smeermiddelen aangeboden onder de overkoepelende
naam WABCO EaseTec™, gevolgd door een aanvulling (bv. P1), die het specifieke
smeermiddeltype aangeeft.
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WIJZIGINGEN OP PRODUCTKENMERKINGEN
De kenmerkingen van alle WABCO chemieproducten
worden herzien, zodat ze volledig voldoen aan de
eisen van de nieuw ingevoerde wettelijke
voorschriften. De nieuwe kenmerkingen hebben alle
vereiste pictogrammen, gevaren- en
veiligheidsaanwijzingen.
Voorbeeld van een nieuwe productkenmerking




Uniforme pictogrammen
Gevarenaanwijzingen
Veiligheidsaanwijzingen
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Voorbeeld van een reparatieset met nieuwe kenmerking
Reparatiesets, die smeermiddelverpakkingen bevatten,
moeten nu van extra gevaren- en veiligheidsaanwijzingen zijn
voorzien.
De verpakkingen worden nu met extra kenmerkingen
uitgeleverd.



Geharmoniseerde pictogrammen
Gevarenaanwijzingen

WABCO CHEMIEPRODUCTPALET
WABCOTHYL

Productnummer
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830 702 087 4
830 702 088 4
830 702 089 4
830 702 090 4

WABCONTROL

Productnummer
830 702 126 4
830 702 127 4

Inhoud

WABCOSEAL

Productnummer

500 ml 830 407 084 4
5l

Inhoud

WABCO EaseTec™

Productnummer

Type

Inhoud

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

* Niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen onderdeel van enkele WABCO reparatiesets.
Informatie over WABCO-producten vindt u in onze productcatalogus INFORM (inform.wabco-auto.com), als u
het productnummer in het zoekveld "Productnummer" invoert.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw WABCO-partner (www.wabco-auto.com/findwabco).
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