
TÜÜPTÜÜP Vedeldi.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Rostex Super värvi vedeldamiseks.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Sobib Rostex Super värvi vedeldamiseks.
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Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.



TEHNILISED ANDMEDTEHNILISED ANDMED

PakendidPakendid 1 l, 10 l

Tihedus Tihedus (kg/l)(kg/l) 0.87 kg/l, ISO 2811

Kuivainesisaldus, mahu-%Kuivainesisaldus, mahu-% 40

LadustamineLadustamine Talub külmladustamist ja -transporti.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

Vajadusel vedelda Rostex Super värvi 0-15%. Vaata täpsemat kasutusjuhendit värvi tooteselgitusest.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäit lusKeskkonnaohutus ja jäätmekäit lus
Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide
kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutusKeskkonna- ja tööohutus
Sisaldab:Sisaldab:  süsivesinikud, C9, aromaatsed, Etüülbenseeni ja ksüleeni reaktsioonimass. Ettevaatust.Ettevaatust.  Tuleohtlik vedelik ja aur.
Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Sissehingamisel kahjulik. Võib põhjustada
hingamisteede ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes
võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal sädemetest ja leekidest. Mitte suitsetada.
Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist
keskkonda. Kanda kaitsekindaid. ALLANEELAMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või
arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult.

GHS02 GHS07 GHS08
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