
VLASTNOSTI

• Riedidlo do farieb a lakov

• Riedi syntetické náterové hmoty

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE

Špeciálne vyrobený na riedenie všetkých rozpúšťadlových farieb, 
lakov alebo lazúr a pre všetky typy nanášania, t.j. striekanie, 
natieranie štetcom alebo valčekom. Množstvo riedidla používajte 
v súlade s technickými listami jednotlivých farieb. Toto riedidlo je 
tiež vhodné použiť aj ako odmasťovač pred aplikáciou základných 
náterov alebo pri čistení nástrojov a náradia (štetce, valčeky, 
striekacie pištole, atď.). Na čistenie nepoužívajte plastové nádoby.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo 
závraty. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii. Toxický pre vodné organizmy, 
s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je 
potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu vý-
robku. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, 
otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte 
iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nevdychujte pary. 
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zozbierajte 
uniknutý produkt. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte 
lekársku pomoc/starostlivosť. PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných 
problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. 
Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte na dobre vetranom 
mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zneškodnite 
obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a 
medzinárodnými predpismi. Opakovaná expozícia môže spôsobit’ 
vysušenie alebo popraskanie pokožky. Nebezpečné prísady: 
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
aromatics (2-25%).

VOC: B/a; maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 850 
g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 826 g/l VOC v stave 
pripravenom na použitie.

SKLADOVANIE

Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste. Po použití obal 
dôkladne uzatvorte a uložte alebo prepravujte vo zvislej polohe, 
aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. 
Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce 
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
UN 1300; BENZÍN LAKOVÝ, Tr 3, Ob. sk: III.
Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladova-
nia v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 2 roky od 
dátumu výroby uvedenom na obale.
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OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na 
základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností 
s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno 
najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho 
nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto 
odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše 
materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné 
k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. 
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizá-
cie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien 
a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.slovakia.bondex.cz.

Dátum poslednej revízie 8/2021.
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INFORMÁCIA O PRODUKTE
Balenie 1L
Farebné odtiene: bezfarebný
Doba spotreby: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota produktu:  0,72 g.cm-3

Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 0 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel:  0,99 kg/kg produktu
TOC:  0,82 kg/ kg
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