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VLASTNOSTI

• Ředidlo do barev a laků
• Ředí syntetické nátěrové hmoty

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ

Speciálně vyrobený na ředění všech rozpouštědlových barev, laků 
nebo lazur a pro všechny typy nanášení, tj. stříkáním, natírání 
štětcem nebo válečkem. Množství ředidla používejte v souladu 
s technickými listy jednotlivých barev. Toto ředidlo je též vhodné 
použít i jako odmašťovadlo před aplikací základních nátěrů nebo 
při čištění nástrojů a nářadí (štětce, válečky, stříkací pistole, atd.). 
Na čištění nepoužívejte plastové nádoby.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE 

Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo 
závratě. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené 
nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná 
lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte 
před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a 
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo 
v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního 
prostředí. Nevdechujte páry. Při používání tohoto výrobku nejezte, 
nepijte ani nekuřte. Uniklý produkt seberte. Necítíte-li se dobře, vy-
hledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se 
dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 
lékaře. Skladujte uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. 
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah a obal v soula-
du se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními 
nařízeními. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 
popraskání kůže. Nebezpečné složky: Uhlovodíky, C9-C12, 
n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25 %).

VOC: B/a; maximální prahová hodnota obsahu VOC je 850 
g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 826 g/l VOC ve stavu 
připraveném k použití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Po použití obal 
důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, 
aby nemohlo dojít k úniku produktu.
Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.
UN 1300; BENZÍN LAKOVÝ, Tř. 3, Ob. sk: III.
Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu sklado-
vání v uzavřeném obalu užitné vlastnosti 2 roky od data 
výroby uvedeném na obalu.
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OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na 
základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností 
s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná 
nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho 
nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto 
doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně 
správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda 
jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných 
podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. 
Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 8/2021.
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Datum poslední revize 8/2021.
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INFORMACE O PRODUKTU
Balení 1L
Barevné odstíny: bezbarvý
Doba spotřeby: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota produktu: 0,72 g.cm-3

Obsah netěkavých látek – sušiny: max. 0 % obj.
Obsah organických rozpouštědel: 0,99 kg/kg produktu
TOC: 0,82 kg/ kg

LAKOVÝ BENZÍN
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