Text etikety

TAGAL® IMPREGNACE NA KŮŽI A TEXTIL
Přípravek je určen k vodoodpudivé impregnaci textilu, stanů, svrchních oděvů, deštníků apod.
Návod k použití: Na suchý vyčištěný textil nanášejte impregnaci tak, aby povrch byl rovnoměrně
smočen, nesmí však docházet ke stékání tekutiny. Lépe je po částečném odpaření rozpouštědla nástřik
opakovat. Textil pak nechte volně vyschnout, optimální účinnost vznikne po 12 hodinách. Pracujte venku
nebo v dobře větraném prostoru, nepoužívejte v blízkosti zdrojů elektrického jiskření.
První pomoc:
Při nadýchání - přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí - okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím
vody.
NEBEZPEČÍ Přípravek obsahuje: uhlovodíky C7, n-alkany,
isoalkany, cyklické; isopropanol; isopropyl acetát
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí
do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319
Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo
závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P235 Uchovávejte v chladu. P260 Nevdechujte páry nebo
aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné
rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou. 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. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501
Odstraňte obsah a obal v autorizované sběrně nebezpečných odpadů.
Doba spotřeby: 36 měsíců od data výroby.
PN 143

Obsah: 5 l
Obsah: 10 l

DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Služeb 753/3, 100 00 Praha 10, IČ 00027456
Tel.: +420 296 814 111 www.druchema.cz

