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TECHNICKÝ LIST 

 

PERDIX – 201 ČISTIČ TAVNÝCH LEPIDEL 

 

 
Charakteristika výrobku 

 

Perdix – 201 Čistič tavných lepidel ve spreji je určen k manuálnímu čištění povrchů 

strojů, nanášecích zařízení od zbytků tavných lepidel a složitých nečistot. Napomáhá 

sladit lesk frézované hrany s leskem dílců.  

 

 

Vlastnosti 

 

Odstraňuje zbytky levných lepidel, na manuální i strojní použití, slaďuje lesk frézované 

hrany s leskem dílců 

 

 

Pracovní postup 

 

 

Rovnoměrně naneste na znečištěné části, nechte působit, setřete hadříkem a pokud je 

potřeba, zopakujte celý proces. Nenanášejte na horké povrchy. Dodržujte bezpečnostní 

pokyny uvedené v bezpečnostním listu. 

 

 

Technické údaje 

 

Spotřeba  závisí na rozsahu aplikace  

Použití   ocel, křemíkaté pláty, čipy 

Barva   čirá 

Místo použití  interiér + exteriér 
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Standardní věty o nebezpečnosti 

 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích 

cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení 

 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, 

jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proveďte 

opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

 

Nebezpečí  

 

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S 

KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny 

a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE 

zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící 

přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. 

Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrném 

místě nebo předáním oprávněné osobě. 

 

 

Skladování 

 

 

Doba uskladnění v originálně uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře 

větraném místě při teplotě +5°C až +30°C je 12 měsíců. Nevystavujte slunci. Skladujte 

uzamčené. 

 

 

Likvidace 

 

Prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte k odstranění v místě sběru nebezpečného 

odpadu. Dokonale vyčištěný obal je možné recyklovat. 

 

 

 
 


