U7002

U7002
TUŽIDLO
tužidlo do uretanových nátěrových hmot nežloutnoucích
Použití: TUŽIDLO U7002 je určeno k vytvrzování dvousložkových polyuretanových a
akryluretanových nátěrových hmot s vysokou odolností vůči žloutnutí a povětrnostním
vlivům. Poměr tužení a doba zpracovatelnosti natužené směsi jsou předepsány zvlášť
pro každou nátěrovou hmotu. Tužidlo reaguje se vzdušnou vlhkostí, proto dbejte, aby
bylo uchováváno v dobře uzavřeném obalu s co nejmenší vrstvou vzduchu nad
hladinou tužidla.
Vlastnosti tužidla:
Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm
Hustota

35 - 60 s
1,055 - 1,08 g/cm3

Balení: Dle aktuální nabídky
Skladovatelnost: Při teplotách 5 - 25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale
nátěrové hmoty. Tužidlo reaguje s vzdušnou vlhkostí. Dbejte, aby bylo uloženo v
dobře uzavřeném obalu s co nejmenší vrstvou vzduchu nad hladinou. V opačném
případě tužidlo houstne, až tuhne a ztrácí vytvrzovací schopnosti.
Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na
místě určeném obcí.
Klasifikace výrobku:
Signální slovo: varování
H věty:
H226
H315
H317
H319
H332
H335
H373

Hořlavá kapalina a páry.
Dráždí kůži.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Zdraví škodlivý při vdechování.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.
„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového
systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou
kvalitu povrchové úpravy.
Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si
vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“
"Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších
vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní
smlouvy."
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