Informace o produktu
PNZ – SPEZIAL-VERDÜNNUNG
PNZ Speciální ředidlo
Použití:

Pro ředění produktů PNZ s obsahem rozpouštědel, pro ředění všech olejových produktů a
lněné fermeže. Pro čištění a odmašťování strojů, pomůcek a znečištěných podkladů.
Rovněž vhodné pro odstranění pryskyřice z povrchů (např. modřín, borovice).

Zpracování:

V případě potřeby přilévejte ředidlo v malých dávkách, dobře rozmíchejte.

Spotřeba:

Dle potřeby

Skladování:

V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neskladovat v prostorech, ve kterých se vyrábějí
nebo skladují potraviny. Chránit před otevřeným ohněm.

Upozornění:

Nepoužívat k ředění produktů na vodní bázi. Při práci zajistěte důkladné odvětrání a
chránit před otevřeným ohněm. PNZ Speciální ředidlo neobsahuje škodlivé aromatické
uhlovodíky, je odaromatizované, tak aby neškodil lidem a životnímu prostředí. I tento
šetrný produkt může způsobovat alergické reakce.
EUH304 Dojde-li ke spolknutí a zároveň při tom k proniknutí přípravku do dýchacích cest,
může způsobit smrtelné komplikace
EUH066 Opakovaný kontakt může způsobit vysušení a praskání pokožky. Je vhodné
používat při práci ochranné nitrilové rukavice.
P301 + 310 Při požití neprodleně vyhledejte toxikologické pracoviště.
P331 Nevyvolávejte zvracení.
P391 Vylitý prostředek zachyťte pomocí prostředků k tomu určených.
P405 Skladujte uzamčené.
ASN Nr: 140603

Balení:

0,75 l, 2,5 l.

____________________________________________________________________________________________________________
Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů.
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání:
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