
Separátor QZ 5111

Tekutý separátor na voskové bázi obsahující rozpouštedla pro všeobecnou stavbu modelu
(nahrazuje separátor OZ 11).
Pozor: Separátor OZ 5111 je vznetlivý 1horlavý.

Aplikace 1
zpracování Nanášet pomocí štetce nebo stríkací pistole dvakrát až trikrát v intervalech 10-15 minut,

nechat zaschnout a vždy vyleštit mekkým hadrem. U porézních materiálu, napr. dreva,
nanášet 5-6krát (po i.vrstve nechat rozpouštedlo dukladne odparit!) nebo matenál pred
aplikací separátoru ošetrit uzavírací látkou.

Vlastnosti

Bezpecnostní
opatrení pri
aplikaci

Pozor!

Produkty firmy Ciba.Specialty Chemicals mohou být obecne používány bez nebezpecí za
predpokladu, že budou dodržena bezpecnostní opatrení obvyklá pro práci s
chemikáliemi. Netvrzené materiály nesmí prijít do styku s potravinami. Kvuli možným
alergickým reakcím je nutné používat nepropustné gumové nebo umelohmotné rukavice
a ochranné brýle. Po každém pracovním chodu musí být ruce dukladne umyty teplou
vodou a mýdlem. Nesmejí být používána rozpouštedla. Následne pokožku osušte
papírovými ubrousky na jedno použití - nepoužívejte textilní rucníky. Doporucujeme
zaj!stit odpovídající odvetrávání pracovního prostoru. Tato bezpecnostn: opatrení jsou
podrobneji popsána v publikaci firmy Ciba Specialty Chemicals C.24264/3 "Hygienická
bezpecnostní opatrení pro práci s umelohmotnými produkty firmy Ciba Specialty
Chemicals" a v technických listech jednotlivých produktu firmy Ciba Specialty Chemicals,
popisujících bezpecnost práce. Na požádání Vám tyto publikace rádi zašleme.

Ciba Specialty Chemicals
Perfonnance
Polymers

Duxford, Cambridge
England CB2 4QA

Tel: ++44 (O) 1223832121
Fax: ++44 (O) 1223493322

Veškerá doporucení pro používání naších produktu, podaná ústne, písemne nebo na základe námí provedených testu, jsou
založena na soucasném stavu našich znalostí. Pres veškerá tato doporucení zustává zákazník zodpovedný za to, aby se ujistil, že
námí dodávané produkty jsou vhodné pro jím zamýšlené postupy nebo úcely. Protože nemužeme kontrolovat aplikaci, používání
""bo príp;avo produktu, nemuž"me za to preblr>1tžádnou <.odpovednost. Lákacnik se musi ujistit, že se zamýšlené používání
produktu níjak nedotkne žádných práv vyplývajících z duševního vlastníctví tretích osob. Zarucujeme nezávadnou kvalítu našich
výrobku v rámci našich všeobecných dodacích podmínek.

<C>Cíba Specíalty Chemícals PLC, 1997

Publikace C.38191 - CZSrpen 1991

Hustota pri 25°C Q/cm;j 0,7
Bod vzplanutí (DIN 53213) °C < 21
Vzhled bílá, nepruhledná tekutina
Obsah pevných cástic :::::6%


