ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ
Για υποστρώματα και βερνικοχρώματα
που εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό.

Ημερομηνία Έκδοση ς :
20/11/2019

Αριθμός Έκδοσης 7η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ είναι άχρωμο διαλυτικό
για την αραίωση βερνικοχρωμάτων, τα οποία
εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό. Είναι αδιάλυτο στο
νερό και πρέπει να χρησιμοποιείται για τα
βερνικοχρώματα βάσης οργανικού διαλύτη της
ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Είναι ιδανικό για ντούκα και ριπολίνες και
βελτιώνει σημαντικά το άπλωμα και ελαττώνει το
κιτρίνισμα.

Ιδανικό για ντούκα και ριπολίνες
Βελτιώνει το άπλωμα
Ελαττώνει το κιτρίνισμα

Ο ΔΗΓ Ι ΕΣ ΥΓ ΕΙ ΑΣ , ΑΣΦ ΑΛΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΤ ΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ ΝΤΟ Σ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ . Περιέχει Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη • Υγρό και
ατμοί εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και
διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
• Mακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το
δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με
το δέρμα ή με τα ρούχα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και
θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ
προκαλέσετε εμετό • Φυλάσσεται κλειδωμένο • Να διατηρείται δροσερό •
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο •
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του
δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο:
1401
ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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