
       BALENÍ

        TechnickÝ lisT

 PATTeX cheMOPRÉn ŘeDiDlO PROFi
  Ředidlo na Ředění kontaktních lepidle pattex chemoprén proFi (Univerzál,  
  extrém) a na čištění náŘadí, které pŘichází do stykU s lepidlem. 
  Určeno pro proFesionální poUžití. 

  OBLAST POUŽITÍ
K ředění kontaktních lepidel Pattex Chemoprén PROFI, pokud odvětráním zhoustla. Pro lepší roztíratelnost lepidel při lepení 
nesavých materiálů navzájem. K čistění nářadí. Pro předčištění lepených míst.

  VLASTNOSTI
l   Pro profesionální použití
l   Bez obsahu toluenu
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  TECHNICKÉ ÚDAJE 

Základní materiál/složení: Směs organických rozpouštědel 

Barva: Transparentní

Konzistence: Kapalina

Hustota: 800 kg/m3 

Spotřeba:  Podle druhu a potřeby ředění, viz technické údaje použitého lepidla

 Plechovka 1l 

  PRACOVNÍ POSTUP

 OCHRANNá OPATřENÍ

Pattex Chemoprén Ředidlo PROFI opatrně vmíchejte do lepidla (při vysokém zředění nad originální konzistencí může dojít ke 
snížení účinku lepidla). Zředění na nástřikové nanášení lepidla: doporučujeme směs jednoho dílu kontaktního lepidla Pattex 
Chemoprén PROFI a 0,5 dílu Pattex Chemoprén Ředidla PROFI. Vzhledem k silnému zředění dbejte na přiměřenou nanášenou 
tloušťku lepidla. 

A.  První pomoc
Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí 
vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. 
Nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem.
B. Fyzikálně chemické vlastnosti
Obsah celkového organického uhlíku (TOC):  0,791 kg/kg
Obsah organických rozpouštědel (VOC):  1 kg/kg
Obsah netěkavých látek:    cca 0 % obj.

 MINIMáLNÍ TRVANLIVOST

 SKLADOVáNÍ

12 měsíců při dodržení podmínek skladování.

Skladujte při teplotě od +5°C do +25°C na suchém, chladném a dobře větraném místě ve správně uzavřené dóze. Chraňte před 
přímým slunečním zářením. Chraňte před mrazem.
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Henkel ČR spol. s r.o., 
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7 
tel: 220 101 101
www.chemopren.cz

Bezpečnostní údaje viz Bezpečnostní list. 
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za 
žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné 
informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

 likviDAce

  UPOZORnĚnÍ

   DisTRiBUTOR


