Mr. PUTTY STRONG
Mr. EPOXY PUTY LIGHT - NOVINKA
Položky P115, P117
Dvojzložkový tmel pre tmelenie špár a nerovností na povrchu modelu. Mieša
sa v pomere 1:1. Od pásikov oboch zložiek odstrihnite rovnaké diely a
dôkladne premiešajte v prstoch a zhomogenizujte. Potom naneste na
tmelené miesto a uhlaďte. K úplnému vytvrdeniu tmelu dôjde po 24
hodinách. Po vytvrdení tmelu tmelené miesto prebrúste brúsnym papierom
pod vodu.
SKLADOVANIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Farby skladujte dobre uzavreté v originálnych obaloch v chlade a temnom prostredí, chráňte ich pred slnkom. Skladujte
oddelene od potravín, nápojov a liekov. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nie blízko otvoreného ohňa. Pri práci
nefajčite, nejedzte a nepite. Chráňte pred deťmi. Po práci si umyte ruky mydlom a vodou a ošetrite ich regeneračným
krémom. V prípade podozrenia vyvolajte zvracanie a potom vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zasiahnutia slizníc
dôkladne vyplachujte prúdom vody. V prípade zasiahnutia pokožky očistite zasiahnuté miesta a dôkladne umyte mydlom a
ošetrite regeneračným krémom.
POZOR! TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN K ODBORNÉMU POUŽITIU PRE OSOBY STARŠIE AKO 18 ROKOV! Nie je určený
osobám, ktoré sú zbavené právnej spôsobilosti!
Zneškodňovanie: prípravok a jeho obal sa zneškodňuje spaľovaním alebo na skládkach pre nebezpečný odpad. Z uvedených
dôvodov obal so zvyškami prípravku odovzdávajte v zberniach nebezpečného odpadu určenom príslušným mestom.
Zloženie:
P115: epoxy resin, titanium dioxide, silicic acid, calcium soľ, calcium carbonate,krémová farba, polyamide resin, titanium
dioxide, calcium carbonate, silicic acid, Pigment.
P117: epoxy resin, aliphatic polyamin.
R vety, S vety:
R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou, R36/38 Dráždi oči a pokožku, R51/53 Jedovatý pre vodné
organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí, S28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody a umyte
mydlom, S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou
bezpečnostných údajov, S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.
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