
Extrafiller
 alapozó spray

szín: sötét és világos szürke
Az Aircolor  Extrafiller spray egy gyorsan száradó 1K töltő  alapozó,  amely ideális  mind gyors javításokhoz mind
nagyobb felületekhez. Alkalmas a karcolások és kisebb egyenletlenségek eltüntetéséhez. Nagyon jól tapad cinkelt,
alumínium,  poliészter  és  különböző  műanyag  felületekhez.  Nagyon  finom  felületet  ad  és  „nedves  a  nedves”
eljárással is alkalmazható (átfesthető kb. 15 perc után)  Átfesthető mindenféle festékkel.. Az állítható fejjel az anyag
mennyiségét és  sugarát szabályozhatja.
Használat  előtt  rázza  2-3 percig.  Használat  után  fordítsa fejjel  lefele  és csőben lévő  maradékanyagot  fújja  ki,
nehogy beszáradjon a festék anyag a csőbe, szórófejbe.
Ne kezelje felül poliészter anyagokkal!

Fizikai tulajdonságok:
Szín: világos és sötét szürke
Sűrűség: 0,8 kg/ liter 20 oC
Átfesthető: 30-45 perc után (20 oC)
Száraz filmréteg vastagság: 10-20 mikron 2-3 rétegben
Elméleti kiadósság: 1,25-1,75 m2/ 400 ml

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 o C feletti hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe, 
dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól távol 
tartandó és használata közben tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet!

Kizárólag professzionális felhasználásra!

Veszélyes anyag:  aceton

Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondatok 
H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229: A tartály nyomás alatt van. Hő hatására széthasadhat.
H319: Súlyos szemirritációt okoz.
H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
Megelőzés:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni 
P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem 
P260 A permet belélegzése tilos. 
Tárolás:
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC hőmérsékletet meghaladó hő. 
Hulladék kezelés:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben. 
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

B/c
EU Határérték erre a termékre: 840 g/l

Ez a termék legfeljebb 730 g/l VOC-t  tartalmaz

Forgalmazó: Roberlakk Kft., 2000 Szentendre, Mandula u. 3707 hrsz., Tel.:06-70-881-1570, 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. 


