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Gyors edz ő

Izocianát  bázisú  edző,  amely  alkalmas  akril  bázisú  anyagok  térhálósításához.  Kizárólag  az  adott   A
komponenshez alkalmazható

Munkavégzésnél megfelelő légzésvédő készülék használata mellett védőszemüveg, védőkesztyű és védőöltözet
szükséges."A2"  szűrőbetéttel  ellátott  légzésvédő  használata  kötelező!  A  szórás  ideje  alatt  elszívásáról,  a
munkahelyiség  szellőztetéséről  gondoskodni  kell.   Az  anyag  maradékát,  dobozát  csak  a  környezetvédelmi
előírások  betartásával  lehet  megsemmisíteni.  Tárolható  eredeti,  zárt  dobozban,  száraz,  hűvös  helyen.
Gyermekektől elzárva tartandó! 

Kizárólag professzionális felhasználásra!

Veszélyes anyag:  HDI oligomerek, izocianát, xilol (izomerek keveréke)

Figyelmeztetés: Veszély 
Figyelmeztet ő mondatok: 
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
Megelőzés: 
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P260 A gőzök belélegzése tilos. 
P260 A permet belélegzése tilos. 
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
Beavatkozás: 
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P331 TILOS hánytatni. 
P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 
P370 + P378 Tűz esetén: oltásra száraz homokot, száraz vegyszert vagy alkoholnak ellenálló habot használandó.
Tárolás: 
P403 Jól szellőző helyen tárolandó. 
Hulladék kezelés: 
P501  A  tartalom/edény  elhelyezése  hulladékként:  jóváhagyott  hulladékkezelőben.  Veszélyes  összetevők,
melyeket fel kell tüntetni a címkén: 
További figyelmeztetés: 
EUH204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

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. 
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