Text etikety

LIHOVÉ MOŘIDLO NA DŘEVO
Lihové mořidlo je určeno k moření dřeva a všech porézních materiálů (např. beton, cihly). Vydatnost:
500 ml / 4–5 m2. Další odstíny získáte vzájemným mícháním barev. Obaly stejného odstínu
s rozdílnou šarží je třeba smíchat ve větším obalu.
Návod k použití: Příprava: Povrch dřeva musí být čistý a suchý. Aplikace: Štětcem, houbou,
válečkem. Mořidlo nanášejte rovnoměrně ve směru vláken. Počet nátěrů: Každým dalším nátěrem
vzniká tmavší odstín. Zasychání: Přibližně 4 hodiny. Konečná úprava: Po zaschnutí namořené dřevo
vykartáčujte, povrchovou úpravu proveďte bezbarvým lakem. Upozornění: Doporučujeme zkušební
nátěr. Při práci používejte ochranné rukavice, nejezte, nepijte. Pracujte v dobře větrané místnosti.
První pomoc:
Při zasažení očí – okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití – vypláchněte ústní
dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží – okamžitě omyjte
velkým množstvím vody.
NEBEZPEČÍ Přípravek obsahuje ethanol
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické
elektřiny. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P501 Odstraňte obsah/obal
v autorizované sběrně odpadů.
Kategorie A. Subkategorie f. Prahová hodnota VOC 700 g/l. VOC při aplikaci 490 g/l. Hořlavá kapalina
I. třídy nebezpečnosti.
Likvidace obalů: Použitý obal se zbytkem nespotřebovaného výrobku odevzdejte ve sběrně
nebezpečného odpadu.
Doba spotřeby: 36 měsíců od data výroby.
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