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Εποξειδική ρητίνη τριών συστατικών για αρμολόγηση
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Εποξειδική ρητίνη 3 συστατικών
έγχρωμο ανθεκτικό στην τριβή εποξειδικό σύστημα αρμολόγησης 3 συστατικών, που εξασφαλίζει άριστη εφαρμογή και
καθαριότητα. Κατάλληλο για κεραμικά, πλακίδια, μωσαϊκό, γυαλί, φυσική πέτρα. Εφαρμογή στις κατασκευές κατοικιών, τις
πισίνες, τους σταθμούς πλύσης, τις εγκαταστάσεις υγιεινής, τη βιομηχανία τροφίμων, τις επαγγελματικές κουζίνες και τα σφαγεία
Οδηγίες χρήσης:
Mην αναμιγνύεται με νερό. Καθαρίστε και αφήστε να στεγνώσει το σημείο εφαρμογής. Τρίψτε τους αρμούς/ συνδέσμους
πριν την εφαρμογή. Παρασκευάστε μόνο όσο υλικό απαιτείται. Τοποθετήστε σε δοχείο το συστατικό 1 και το συστατικό 2,
αναμίξτε καλά και προσθέστε το υλικό 3 και αναμίξτε αργά με μίξερ για τουλάχιστο 3 λεπτά. Εφαρμόστε διαγώνια και
γεμίστε καλά τα σημεία ενδιαφέροντος. Απομακρύνετε αμέσως μετά το υλικό που περισσεύει. Καθαρίστε την επιφάνεια με
καθαρό νερό, σφουγγάρι και απορρυπαντικό. Χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια μετά από τουλάχιστον 12 ώρες (21 °C ).
Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό
Θερμοκρασία επιφάνειας εφαρμογής 4°C -35°C. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής 21 °C.
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 1
Περιέχει Δις (2-αμινοπροπυλαιθέρα) πολυπροπυλενογλυκόλης, Τετρααιθυλεναμίνη
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.
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Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν.
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Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και/ πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε
την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
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Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή.
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Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
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.
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Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
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Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777
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Περιεχόμενο (ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 + 2) 1,2kg
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Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 24 μήνες
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info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr
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