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Informace o produktu

CC-Tvrdidlo pro olej
1. Popis
Speciální tvrdidlo pro CC-Premium-olej ⊕. Zvyšuje odolnost a zatižitelnost vytvořeného
olejového fimu a urychluje schnutí. Pouze pro odborné prováděcí firmy.
2. Oblasti použití
Pro urychlení vytvrzení CC-Premium-oleje ⊕.
3. Použití
Nádobku s tvrdidlem protřepat a olej smíchat s tvrdidlem podle návodu na použití oleje.
Přísada tvrdidla 10%. Otevřená doba směsi pro zpracování 1 hodina.
Spotřeba:

100 ml tvrdidla na 1 litr CC-Premium-oleje ⊕.

4. Technické údaje
pH-hodnota:
Obsah látek:

nelze určit, formulace na bázi rozpouštědel
polyisocyanáty, rozpouštědla.

Giscode:
nelze zařadit (Kód produktu pro prostředek na povrchovou úpravu)
Doba použitelnosti:
6 měsíců
CC-Tvrdidlo na olej podléhá směnici o nebezpečných chemických látkách a je označen
upozorněním “Hořlavý”. Dráždí oči. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zamezte
styku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice. Nevdechujte výpary.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
CC-Tvrdidlo na olej skladujte uzavřené v originální nádobě v suchu a chladu na dobře
větraném místě. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace.
Tvrdidlo nesmí přijít do styku s vlhkostí. Otevřenou nádobku ihned po použití produktu
důkladně uzavřete a co nejrychleji spotřebujte.
5. Balení
100 ml

- dóza

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto
produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení
obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré
předchozí verze svoji platnost.
Infolist-12.10 CC-Tvrdidlo pro olej

Strana 1 / 1

