Technický list: Odstraňovač nátěrů

ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ

Informace o výrobku

Abbeizpaste

1110 - 1112

 Použití
Odstraňovač nátěrů pro všechny olejové barvy a laky a pro
většinu alkydopryskyřičných laků. Nevhodné pro akrylové
laky. Při použití na dřevo obsahující tříslovinu, např. dub,
vzniká nebezpečí zčernání.
 Vlastnosti
Vysoce alkalická, mnohokrát opětovně použitelná bahenní
vápenná - mazací mýdlová pasta. Všechny obsahové látky
jsou přírodního původu.
Složení
Bahenní vápno, mazací mýdlo, draselný louh, xanthan,
kvasný alkohol .
 Vhodné nářadí
Vhodné je všechno nářadí odolné louhům, jako např. z plastů
nebo ušlechtilé oceli, tak i syntetických štětin.
Zpracování
Odstraňovač nátěrů zamíchat.
Špachtlí nanést 2 – 3 mm silnou vrstvu. Při prvních projevech
oddělení pastu otočit a znovu rovnoměrně nanést. Po
dostatečné době působení pastu špachtlí odebereme a dáme
zpět do dózy.
Doba působení
10 minut až několik hodin, podle druhu a síly mořeného
materiálu. Účinnost poznáme, když se pasta zabarví do
olejově hnědé. Protože je pasta účinná pouze ve vlhkém
stavu, měla by být při delších dobách působení, kvůli ochraně
před vyschnutím, přikryta plastovou fólií.
 Dodatečná úprava (neutralizace)
Dřevěný povrch důkladně omyjeme pomocí houbičky nebo
kartáče vodou nebo octovou vodou, necháme uschnout a
nakonec bezpodmínečně dostatečně neředěným kuchyňským
octem (5% kyseliny octové) ošetříme (povrchová
neutralizace).
Ne neutralizované zbytky louhu na podkladu mohou při
následných olejových a lakových nátěrech vézt k poškození
nátěru.
 Spotřeba
cca 0,4 m2/litr při 2 – 3 mm silné nanášecí vrstvě, avšak
mnohokrát opětovně použitelná!
 Velikost balení
Produkt č. 1111 1 kg
Produkt č. 1112 10 kg
Ceny dle platného ceníku
 Skladování
V chladu, suchu, nemrznoucím prostředí, neprodyšně
uzavřena je skladovatelná min. 2 roky.
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Čištění nářadí
Okamžitě po použití vyčistit vodou.
Nakládání se zbytky
Zbytky produktu nelít do odpadu. Zbytky produktu odvézt do
sběrny zbytků laků a barev.
Tipy
Jestliže po vícenásobném použití pasta zhoustla, je možné ji
během míchání zředit vodou. Během zpracování je třeba
účinnost v krátkých časových odstupech kontrolovat a pastu
odstranit hned po uvolnění. Produkt nenecháváme působit
zbytečně dlouho (např. několik dní). Hrozí zde nebezpečí, že
se louh vsákne příliš hluboko do povrchu dřeva a nebude
moci být dostatečně neutralizován.
Pokyny
Pozor! Produkt obsahuje zásady (alkálie) a působí silně
leptavě! Při zpracování bezpodmínečně nosit ochranné
brýle a gumové rukavice, oblečení chránit před stříkanci.
Při kontaktu s očima, kůží nebo oblečením okamžitě omýt
velkým množstvím vody. Při kontaktu s očima vyhledat
lékaře. Před použitím produktu je nutné zhotovení
zkušebních ploch, kde se vyzkouší snášenlivost
s podkladem. Dřeva obsahující tříslovinu mohou působením
pasty nenávratně ztmavnout. Nevhodné pro hliník. Výrobky
ze železa a gumy (např. těsnění), tak jako štětce s přírodními
štětinami mohou být pastou poškozeny.
Skladovat mimo dosah dětí.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI: GHS05
SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI : H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a
poškození očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: 102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 260
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 264 Po manipulaci důkladně
omyjte…. 270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 280
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový
štít. 301+3310+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE
zvracení. 303+361+353 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou/osprchujte. 304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý
vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 305+351+338 PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. 310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/... 321 Odborné ošetření (viz pokyny natomto štítku). 405
Skladujte uzamčené. 501 Odstraňte obsah/obal a zajistěte likvidaci
 Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu našich zkušeností.
Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož i různému
charakteru podkladu musíme vyloučit závaznost pro všeobecnou právní
platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet,
zda je výrobek vhodný pro daný účel použití (zkušební nátěr).
Při novém vydání nebo změně výrobku pozbývá tento text své platnosti.
V současné době nejnovější informace o produktu obdržíte přímo ve firmě
KREIDEZEIT nebo na internetu: www.kreidezeit.cz
(29/1/2010)
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