Άοσμη γυαλιστερή ριπολίνη νερού για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
Άριστη αντοχή σε ακραίες κλιματικές συνθήκες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Οδηγίες χρήσης: Χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο και εξωτερικό στρώμα σε ξύλο, μέταλλο, μπετόν, πλαστικό κλπ
Καθαρίστε, στεγνώστε την επιφάνεια εφαρμογής, αφαιρέστε παλαιότερα στρώματα χρωμάτων με διαβρωτικό. Απομακρύνετε τυχόν
ρητίνες με Νίτρο. Μέγιστη επιτρεπτή υγρασία ξύλου 15%-20%. Διαλέξτε το επιθυμητό χρώμα και απλώστε με ρολό, πινέλο, πιστόλι.
Χρόνος ξήρανσης πρώτης εφαρμογής: περίπου 4 ώρες. Επαναβαφή την επόμενη μέρα. Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά
τη χρήση.
Αποθηκεύστε σε δροσερό και προστατευμένο από παγετό χώρο. Κλείστε ερμητικά τους περιέκτες. Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/
εκνεφώματα κατά τον ψεκασμό
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.
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Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(ε)Υ Προϊόντα χρώσης ξύλου εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ=
130 g/l (Oδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ)
Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος 100g/l

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(ε)Υ Προϊόντα χρώσης ξύλου εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ=
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Περιεχόμενο 750 ml,
Περιεχόμενο 3 lit

Περιεχόμενο 750 ml,
Περιεχόμενο 3 lit

Περιέχει 1,2-βενζοισοθειαζολ-3-(2Η)-όνη, 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Μακριά από παιδιά.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την
επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777
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