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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ είναι υψηλής
ποιότητας πολυεστερικός στόκος. Χρησιμοποιείται
ευρύτατα στα αυτοκίνητα και γενικά σε μεταλλικές
επιφάνειες. Είναι κατάλληλος για το κλείσιμο μεγάλων
κοιλοτήτων του μετάλλου, με μία επίστρωση.
Σκληραίνει ταχύτατα σε οποιοδήποτε πάχος χωρίς να
σκάει. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε ξύλα, μάρμαρο
και διάφορες πλαστικές ύλες. Είναι ανθεκτικός στο
νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα
οξέα.

Σκληραίνει ταχύτατα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μεγάλη αντοχή

Τύπος: Πολυεστερικός σιδηρόστοκος δύο συστατικών
Μέθοδος εφαρμογής: Σπάτουλα.
Αραίωση: Έτοιμος προς χρήση
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό
Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C

•
•

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝ ΕΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα
δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται
όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα
πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

•

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•
•
•
•

Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση με σπάτουλα.
Σε 100 γραμμάρια ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟ προστίθενται 2-4 γραμμάρια σκληρυντικού και αναμειγνύονται
καλά.
Ο ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ σκληρύνεται σε 5-10 λεπτά μετά την προσθήκη σκληρυντικού. Τρίβεται εύκολα
μετά από 20-30 λεπτά.
Το υλικό εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.
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ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ 2
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα
εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει Στυρένιο • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό
ερεθισμό • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη
γονιμότητα . Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο • Προκαλεί βλάβες στα όργανα
ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση • Mακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε
ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα •
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση • Να φοράτε προστατευτικά
γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια ή το
πρόσωπο • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες — Μην
καπνίζετε • Μην αναπνέετε ατμούς • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:
Συμβουλευθείτε γιατρό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση •
Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία •
Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα
σωματίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B
ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει υπεροξείδιο του διβενζοϋλου • Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
δερματική αντίδραση • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το
δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ
ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά • Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο • Συνεχίστε να ξεπλένετε • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι • Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο
χώρο • Διατηρείται δροσερό  Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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