PASTEX
Informacja techniczna

Gr.14

Charakterystyka:

Jest to zawieraj ca dwuchlorometan substancja trawi ca ze specjalnymi
dodatkami. Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie osi gni ty tylko
wtedy, gdy b d przestrzegane poni sze wskazówki.

Zakres zastosowania:

Słu y do gruntownego usuwania starych powłok z lakierów nitro, nitrokombi
i zawieraj cych kwasy lakierów poliuretanowych jedno i dwuskładnikowych oraz
lakierów z ywic syntetycznych.

Nanoszenie:

PASTEX jest nanoszony równomiernie i obficie za pomoc p dzla. W przypadku
powierzchni stoj cych rozpoczyna nanoszenie od dołu do góry. Wcze niejsze
przeszlifowanie zgrubnym papierem ciernym o ziarnisto ci P60 – 80 przyspiesza
wnikanie PASTEXU. Po naci gni ciu przez około 5 – 15 minut nap czniała
warstwa lakieru jest usuwana za pomoc szpachli. Tylko w przypadku grubszych
powłok jest wymagane ponowne nakładanie PASTEXU.

Rozcie czanie:

PASTEX jest dostarczany w postaci gotowej do u ycia i nie wolno go rozcie cza .

Wydajno

2 – 4 m2/kg, w zale no ci od grubo ci starej powłoki lakierniczej.

:

Czyszczenie narz dzi:
Wskazówki specjalne:

Do czyszczenia narz dzi z PASTEXU nadaj
czyszczenia p dzli i urz dze (PUG).

si

Zmywacz Nr 52 i

rodek do

- Podczas stosowania PASTEXU jako rodki ochrony osobistej musz by
u ywane okulary i r kawice ochronne.
- Pomieszczenia, w których jest u ywany PASTEX musz
by dobrze
napowietrzone i wietrzone.
- Usuni te resztki starego lakieru musz by zebrane i dostarczone do utylizacji
jako odpady specjalne.
- Nie pozwoli , aby PASTEX lub usuni te resztki lakieru dostały si do gruntu,
kanalizacji lub wód gruntowych.

Przechowywanie:

Pojemniki szczelnie zamkni te wytrzymuj składowanie w temperaturze od +5ºC
do +30ºC W oryginalnie zamkni tym pojemniku mo na przechowywa przez
przynajmniej jeden rok.

Bezpiecze stwo:

Rozp. o mat. nieb.:
Xn - minimalnie truj cy
Zawiera dwuchlorometan
VbF:
A
ADR/RID:
Kl. 3.1, Nr 5 c
VBG 23:
Przestrzega przepis o zapobieganiu wypadkom Zwi zku
bran owego przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczymi".

Prosz pami ta :

Produkt i wskazówki zawarte w niniejszej Instrukcji technicznej odpowiadaj
dzisiejszemu stanowi nauki i techniki. Instrukcja ta nie stanowi zabezpieczenia
w my l prawa i nie zwalnia u ytkownika z obowi zku wykonania własnych kontroli
i prób przed zastosowaniem naszych produktów ze wzgl du na to, e istnieje du a
ilo czynników mog cych mie wpływ na efekt ko cowy. W przypadku mieszania
obcych produktów z naszymi, albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych
i obcych produktów nie mo emy przejmowa zobowi za gwarancyjnych za wynik
malowania i za wła ciwo ci powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu.
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