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Herbol Kunstharz Verdünnung V 40

Špeciálne produkty

Technické parametre

Hustota  cca 0,88 kg/l

Zloženie  benzínové rozpúšťadlá (ropné), ľahká aromatická frakcia

Farebný odtieň  bezfarebný

Balenie  1 l; 2,5 l; 5 l

Skladovateľnosť  cca 2 roky v uzatvorenom originálnom balení, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom 

Bezpečnostné opatrenia

 Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné zne-
nie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov. 

 POZOR. Horľavá kvapalina a pary. Dráždi dýchacie orgány. Toxický pre vodné organizmy, s dl-
hodobou expozíciou. 

 Škodlivý po požití. Spôsobuje poškodenie pľúc. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysuše-
nie alebo poleptanie pokožky. Po vdýchnutí môže spôsobiť ospalosť alebo závrat. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povr-
chov. Nefajčite. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanalizácie. Používajte 
iba na voľnom priestranstve a v dobre vetranom priestore. PO POŽITÍ: nevyvolávajte zvracanie; 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. 

 Riedidlo je rozpúšťadlo s nebezpečnými výparmi. Vstrebáva sa cez pokožku a dráždi ju. Pri prá-
ci používajte ochranné rukavice a okuliare. Pracovisko účinne vetrajte. Je zakázané pri práci 
jesť, piť a fajčiť. Pri kontakte s otvoreným ohňom je nebezpečenstvo výbuchu a ohňa. 

Likvidácia odpadu Použitý a vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto pre obalové odpady. Obaly so 
zbytkom produktu odovzdajte na miesto určené pre manipuláciu s nebezpečným odpadom. 
Zneškodnite podľa platnej regionálnej a národnej legislatívy.

Technický list

Herbol Kunstharz Verdünnung V 40* je vysoko kvalitné riedidlo pre syntetické náterové hmo-
ty Herbol. Používa sa na riedenie náterov, prípadne na čistenie náradia. Pracovný postup 
podľa príslušných technických listov. 
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Pracovný postup

 Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení 
objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na kto-
rom má byť náter použitý. Doporučujeme pred náterom vykonať skúšku farebného odtieňa 
na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasiť investorom. Vhodnosť náteru musí byť odborne po-
súdená podľa konkrétnych podmienok na objekte. 

. 
 *Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.
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