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Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.



DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

OpakowaniaOpakowania 3 l, 10 l

Zawartość części stałychZawartość części stałych
objętościowo (%)objętościowo (%)

39

Warunki przechowywaniaWarunki przechowywania Chronić przez mrozem. Nieszczelnie zamknięte lub niepełne opakowania nie nadają
się do długotrwałego przechowywania.
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INSTRUKCJA APLIKACJIINSTRUKCJA APLIKACJI

Czyszczenie narzędziCzyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner jest polecany do usuwania lekko utwardzonej farby.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓWOCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW
Pozostałości produktu należyprzekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu
odpadów. . Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazówki BHP i PPOŻWskazówki BHP i PPOŻ
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami. Zawiera 1,2-
benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę.
Zawiera: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC). Ryzyko uczulenia skóry. Stosować rękawice ochronne.
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