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DENUMIRI ŞI ETICHETE NOI PENTRU PRODUSELE CHIMICE
WABCO
Pe parcursul următoarelor câteva luni veți observa noi etichete pe
gama de produse chimice WABCO. Aceste schimbări fac produsele
WABCO pe deplin conforme cu noul regulament CLP, care obligă
companiile europene să clasifice și să eticheteze substanțele și
amestecurile de substanţe în conformitate cu standardele
armonizate. Scopul regulamentului este de a proteja sănătatea
umană și a mediului înconjurător facilitând în același timp comerțul.
Compoziția produselor nu sa schimbat și nici codurile lor de
identificare. Modificările se limitează la aspectul etichetei, imagini,
precum și la avertismentele de risc / siguranță.

PRODUSE CHIMICE WABCO
Starea vremii şi uzura vor reprezenta întotdeauna o provocare în
ceea ce privește siguranța și eficiența vehiculelor utilitare. Ca un
furnizor de frunte de echipamente și control al sistemelor tehnice
pentru aceste vehicule, WABCO are o înțelegere profundă a
tehnologiilor mecanice, mecatronice și electronice pentru sistemele
de frânare, de stabilitate și a sistemelor de automatizare a
transmisiilor. Produsele de întreţinere WABCO sunt special
concepute pentru a deservi aceste tehnologii, să extindă durata de
viață a vehiculului și de a îmbunătăți fiabilitatea pe drum.

Produse chimice WABCO cu etichete
noi

O investiție mică în produsul de întreținere corect poate face o mare diferență la
costurile de viață, de serviciu și de întreținere pe termen lung a vehiculului.

NUME NOI PENTRU LUBRIFIANŢII ŞI UNSORILE WABCO
Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare și pentru extinderea duratei de viață a
componentelor în mișcare este esenţială folosirea unui lubrifiant indicat. De acum încolo,
gama de unsori și lubrifianți vor fi furnizate sub numele umbrela WABCO EaseTec™
urmată de caractere suplimentare (de exemplu, P1) care indică tipul de lubrifiant
specific.
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MODIFICĂRI PE ETICHETELE DE PRODUS
Pentru toate produsele chimice WABCO veți vedea
acum un nou design, care este în deplină
conformitate cu cerințele legale recent introduse.
Noile etichete vor include toate pictogramele
necesare, avertismente de risc și informații privind
siguranța.
Exemplu de etichetă nouă de produs




Pictogramă armonizată
Avertizări de risc
Informaţii de siguranţă
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Exemplul unui set de reparaţie cu o etichetă nouă
Anumite seturi de reparaţii care conţin lubrifiant vor afişa
informaţii suplimentare de siguranţă şi de risc.
De acum cutiile de vor fi livrate cu etichete suplimentare.



Pictograme armonizate
Avertizări de risc

GAMA DE PRODUSE CHIMICE WABCO
WABCOTHYL

Cod de
produs
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830 702 087 4
830 702 088 4
830 702 089 4
830 702 090 4

Conţinut

WABCONTROL

Cod de
produs

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

WABCOSEAL

Cod de
produs

Conţinut

500 ml 830 407 084 4
5l

Conţinut

WABCO EaseTec™

Cod de
produs

Tip

Conţinut

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

* Nu este disponibil. Disponibil numai la anumite seturi de reparații WABCO.
Informaţii despre produsele WABCO pot fi găsite în catalogul nostru de produse INFORM
(inform.wabco-auto.com) prin introducerea codului în câmpul de căutare "Product Number".
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi partenerul dvs. WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco)
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