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PRYSKYŘICE LAMIT 109
PN:KT-V- 38- 01-10
Název výrobku
Pryskyřice Lamit 109
Složení
Roztok nenasycený polyesterových pryskyřic ve styrenu.
Odstín
Vyrábí se v jedné jakosti v nenormalizovaném odstínu
Použití
Lamit 109 - univerzální typ polyesterové pryskyřice pro laminování.Používá se k opravám laminátových
předmětů(lodí,bazénů atd.),ale také k výrobě laminátů kontaktní technologií,navíjením a injekčním laminováním,dále k
výrobě deskových konglomerátů z přírodního kamene.
Příprava laminovacího polyesteru:K potřebnému množství polyesteru přidejte za stálého míchání 2 %
iniciátoru(tj.polyester 100 hm.dílů:iniciátor 2 hm.díly)Připravte vždy jen takové množství směsi,kterou stačíte zpracovat
do 15 minut při 20°C.příprava podkladu je nejdůležitější pro provedení úspěšné opravy..Proto doporučuje poškozené
místo dokonale očistit,obrousit a odmastit.
Opravy laminátových předmětů s použitím skelné tkaniny:Na opravované místo naneseme již natuženou směs a
přiložíme prosycený kus sklolaminátu.Štětcem dokonale přitiskneme a opět prosytíme.Dle rozsahu poškození a zátěže
opravovaného místa použijeme další 2-3 vrstvy prosycené tkaniny.Po vytvrzení (5-24 hod.)se povrch zbrousí brusným
papírem č.80.K dokonalému vytmelení zbývajících větších či menších nerovností a prohlubní v okolí opraveného místa
doporučujeme použít polyesterový tmel Univerzál.Všechny pracovní pomůcky nutno urychleně umýt ředidlem C 6000
nebo S 6005.
Ředidlo na umytí pomůcek
C 6000
S 6005
Bezpečnost a ochrana zdraví
KLASIFIKACE - Xn -zdraví škodlivý
C - žíravý (pro iniciátor)
O - oxidující (pro iniciátor)
První pomoc
Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí , vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z
etikety.
Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch , zajistit mu klid , zabránit podchlazení,je-li nepravidelné
dýchání nebo dochází k zástavě dechu,je nutné zavést umělé dýchání a vyhledat lékaře.
Při požití:ve všech případech nejistoty nebo pokud přetrvávají symptomy,vyhledat lékaře.Nikdy nedávat nic do úst
osobě v bezvědomí.
Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem.Nepoužívat
rozpouštědla a ředidla.
Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou, víčka udržovat oddělená,vyhledat lékaře
Vzhled
Doba zasychání
vytvrzení v hod.
Balení
500g,1 kg,10 kg
Záruční doba:

barva nažloutlá
max.24

12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu

