
A80
szórható poliészter kitt

Szórható,  kétkomponensű  poliészter  kitt  poliészter-,  epoxi,  porszórt  és  acél  felületekhez.  Gyorsan  szárad  és  könnyen
csiszolható, és pórusmentes szép sima felületet ad. Ne alkalmazza termoplasztikus, nitroszintetikus fedőkön és Wash Primeren.
100 rész kitthez 5 rész edzőt adjon (v/v), majd jól keverje össze a kittet és az edzőt. Ne használjon több edzőt, mint amennyit az
előírás megad. A szórható kitt felvitele előtt a felületet P240-es papírral csiszolja át. Fekvitele 2,0-2,5 mm-es dűznivel 3 bar
nyomáson (HVLP esetében 2 bar-on) és száradás után, a kittet az erre alkalmas alapozóval le kell zárni mielőtt a befejező
réteget felviszi. Kezdő csiszoló papír P180. A poliészter kitt +5 oC alatt nem térhálósodik!
A felület előkészítéséhez, tisztításához használjon DA93 szilikon eltávolító folyadékot!

Fazékidő: 25 perc 20oC-on
Szín: szürke
Sűrűség: 1,5 kg/ liter 20 oC
Elméleti kiadósság: 4 m2/L (400 mikron 2 rétegben)

A megmunkálás (csiszolás) ideje alatt  a csiszolási por elszívásáról,  a munkahelyiség szellőztetéséről  gondoskodni kell.  Az
anyag maradékát, dobozát, csiszolóporát, az anyaggal megtelt csiszolópapírt csak a környezetvédelmi előírások betartásával
lehet megsemmisíteni. Tárolható eredeti, zárt dobozban, száraz, hűvös helyen. Gyermekektől elzárva tartandó! 

Kizárólag professzionális felhasználásra!

Veszélyes anyag:  Sztirol

Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondatok: 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H332 Belélegezve ártalmas.
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsítja a szerveket.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozómondatok:
Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Beavatkozás:
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell 
öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Tárolás:
P403 Jól szellőző helyen tárolandó.
Hulladék kezelés:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben.

EUH208 Allergiás reakciót válthat ki. Tartalmaz: cobalt bis(2-ethylhexanoate)

B/b
EU Határérték erre a termékre: 540 g/l

Ez a termék legfeljebb 477 g/l VOC-t  tartalmaz

Forgalmazó: Roberlakk Kft., 2000 Szentendre, Mandula u. 3707 hrsz., Tel.:06-20-916-1595, email:roberlakk@freemail.hu, 
Minőségét megőrzi a doboz alján található időpontig (a számsor utolsó száma az évet, az előtte lévő kettő a hetet jelöli). 
Tárolás: +5 és + 30 oC között. 


