
142 omnifill 
Αδιάβροχο ρεοπλαστικό κονίαμα για αρμούς έως 10mm 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Για όλα τα κεραμικά πλακίδια τοίχου, δαπέδου, φυσικής πέτρας. Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μέγιστο 
πλάτος αρμού 10 mm.  
Οδηγίες χρήσης:  
Εφαρμόζεται σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες/ αρμούς. Ξύστε καλά τους αρμούς πριν την εφαρμογή. 
Πραγματοποιείτε πάντα μια μικρή δοκιμή. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα γάντια.  
Προετοιμάστε μόνο όση ποσότητα θα χρειαστείτε.  
Αραιώστε με νερό στις παρακάτω αναλογίες: 
- 1,2 έως 1,4 λίτρα καθαρού νερού για 5 κιλά προϊόντος 
- 3,6 έως 4,2 λίτρα καθαρού νερού για 15 κιλά προϊόντος 
Αναμίξτε με μίξερ έως να γίνει ομοιογενές, μην αναμιγνύετε υπερβολικά (δημιουργία φυσαλίδων αέρα). 
Αφήστε την πάστα να ξεκουραστεί (5 λεπτά). Αναμείξτε ξανά ακριβώς πριν την εφαρμογή. Με κατάλληλη 
σπάτουλα εφαρμόσετε το κονίαμα διαγωνίως και πιέστε μέσα στους αρμούς. Θερμοκρασίες εργασίας: μεγα-
λύτερη των 5 ° C. 
Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό  
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών. 
 
Περιέχει τσιμέντο Portland 

   

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού·  
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
 
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.  
Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά 
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση 
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. 
Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.  
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και/  
πρόσωπο 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.. 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. 
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 

 

Περιεχόμενο 5kg  
Περιεχόμενο 15kg 

Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 12 μήνες  
 
Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 
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