Pattex Chemoprén Riedidlo
a Čistič KLASIK

Riedidlo a čistič do kontaktných lepidiel Chemoprén

VLASTNOSTI

´´ bez rozpúšťadiel
´´ univerzálne riedidlo do kontaktných lepidiel
Pattex Chemoprén KLASIK / PROFI

´´ čistič na odstraňovanie zvyškov lepidiel
a iných nečistôt z povrchov

´´ na čistenie náradia

OBLASTI POUŽITIA
Riedidlo na riedenie kontaktných lepidiel na báze prírodného
a syntetického kaučuku (Pattex Chemoprén PROFI & KLASIK)
a na čistenie náradia prichádzajúceho do styku s lepidlom.
Je vhodné aj na zhotovovanie predbežných náterov pred lepením
lepidlami Pattex Chemoprén PROFI & KLASIK, najmä na veľmi
nasiakavých podkladoch. S Pattex Chemoprén Riedidlom PROFI
& KLASIK sa môžu reaktivovať hrubo nanesené, príp. zaschnuté
vrstvy lepidla.

SPRACOVANIE
Riedidlo opatrne primiešajte do lepidla (pri väčšom zriedení
nad pôvodnú konzistenciu lepidla môže dôjsť k zníženiu účinku
lepenia, odlúpnutiu lepidla). Pri zmiešaní s lepidlom Thomsit
Chemoprén Na podlahy alebo Univerzál PROFI & KLASIK
v pomere 2 diely lepidla k 1 dielu riedidla vzniká základný náter – penetrácia, ktorý sa používa ako predbežná úprava pred
lepením lepidlami Pattex Chemoprén PROFI & KLASIK na veľmi
nasiakavých podkladoch alebo nasiakavých stenách. Pri použití
na nástrekové nanášanie lepidla rieďte v pomere 1 diel lepidla
k 0,5 dielu riedidla.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Chráňte pred mrazom, neskladujte pod teplotou +5°C. Pri práci
je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Zabezpečte
dôkladné vetranie, rozpúšťadlá obsiahnuté vo výrobku sa počas
spracovania odparujú a pary môžu tvoriť výbušné a ľahko zápalné
zmesi so vzduchom. Nádoby majte tesne uzavreté a skladujte ich
na dobre vetranom mieste. Nevdychujte pary riedidla! Nevylievajte
riedidlo do kanalizácie! Rozpúšťadlá môžu spôsobiť vysušenie pokožky. Ruky si pred prácou s Pattex Chemoprén Riedidlom KLASIK
ošetrite vhodným ochranným krémom (mastný krém). Riaďte sa
nariadeniami o horľavých kvapalinách!

PRVÁ POMOC
Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite
vhodným regeneračným krémom. Kontaminovaný odev vyzlečte.
Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou min. 15 minút
a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa, vypite väčšie
množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekára
a ukážte obal výrobku. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo

kontaminované prostredie. Bližšie informácie ohľadom bezpečného používania a nakladania s výrobkom nájdete v karte bezpečnostných údajov.

SKLADOVANIE
24 mesiacov od dátumu výroby v chladnom prostredí v dobre
uzavretej nádobe.

BALENIE
250 ml plechovka

TECHNICKÉ ÚDAJE
Zloženie:
Forma:
Špecifická hmotnosť:
Spotreba:

zmes rozpúšťadiel
číra/priehľadná kvapalina
800 kg/m3
podľa druhu a potreby riedenia

10/2015

TECHNICKÝ LIST

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo
používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto
informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113, Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk

