Junckers Thinner 006
Ředidlo

Celková charakteristika
Ředidlo Junckers THINNER 006 má nižší rozpouštěcí
schopnost viskozity u přípravků, jakými jsou například
přípravek Junckers PROFESSIONAL 625, atp.
Ředidlo Junckers THINNER 006 se doporučuje k čištění
pracovních pomůcek, které byly použity při práci s přípravky
na bázi rozpouštědel.

V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v
platném znění je výrobek označován jako
F - vysoce hořlavý! Obsahuje nízkovroucí
organická rozpouštědla. R – věty: 11 - Vysoce
hořlavý. S – věty: 16 - Uchovávejte mimo
dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření; 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený; 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

Technické údaje
Charakteristika výrobku: Ředidlo
s nízkou
rozpouštěcí
schopností
Velikost balení:
2,5 lt; 5 lt a 10 lt
Bod vznícení:
12° C (vysoce hořlavý)
Skladování:
Vydrží i několik let, pokud je
v originální
uzavřené
a
nepoškozené nádobě při teplotě
20° C.
Pokyny pro použití
Ředění:
Přidávejte podle návodu předepsaného dodavatelem.
Přidávejte takové množství, aby se během míchání stačilo
absorbovat.
Čištění:
Ujistěte se, že používané pracovní pomůcky snesou vysokou
rozpouštěcí schopnost této chemické látky. Než začnete
odstraňovat zbytky zaschlého laku ručně, ponořte na chvíli
pracovní pomůcky do ředidla THINNER 006.
Důležité upozornění:
Před použitím čtěte informace
bezpečnostní kroky.
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LIKVIDACE
Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a
prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení.
Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku
k recyklaci.
ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!
Kód odpadu - zbytky tekuté barvy N – 08 01 11; zbytky tuhé
barvy N – 08 01 11; obal N – 15 01 10. Likvidovat s ostatním
plechovým nebo plastovým obalem dle platných předpisů o
chemických odpadech.
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit
při práci! Používat v dobře větraných místnostech. Při práci
použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku s
očima a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí
vodou a mýdlem, nepoužívat ředidla. Při zasažení očí provést
vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Poté
vyhledat lékaře. Nepožívat vnitřně.
VÝROBCE:
Junckers Industrier A/S, DK-4600 Køge
http://www.junckers.com
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Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek
a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány
pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody.
Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši
kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost
se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo
skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.

DOVOZCE:
HEMAX TRADING, spol. s r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov
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