KITTFORT PRAHA
Horňátky 1
277 11 Neratovice

PRYSKYŘICE DVOUSLOŽKOVÁ
1200
PN:KT-B -42- 01-10
Název výrobku
Dvousložková pryskyřice 1200
Odstín
Vyrábí se v jedné jakosti barva žlutá až žlutohnědá
Použití
Dvousložková pryskyřice 1200 - použití k přípravě lepících kompozic,stěrkových hmot a tmelů,k lepení
kovů,skla,keramiky,porcelánu,dřeva,betonu apod.Pokud se kompozice po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a
poté 3% roztokem kyseliny citronové vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou není však
vhodná pro přímí styk s potravinami a pitnou vodou obsahujícími více než 5 % organických kyselin( octová ,mléčná) a
potravinami s obsahem etylakoholu vyšším než 20% před aplikací nesmí být kompozice zřeďována přídavkem jakékoliv
ředidla nebo rozpouštědla.
Pryskyřice se dokonale smísí s tvrdidlem P 11 v hmotnostním poměru: 100 hm.dílů:pryskyřice 1200: 6,5 hm.dílů
tvrdidla P 11.Připravte vždy jen takové množství směsi,kterou stačíte zpracovat do 30 minut při15- 20°C.Připravenou
pryskyřici naneste na lepené plochy a následně přikližte k sobě,aby po celé délce dobře přilehly a spoj fixujte(tlakem asi
0,02 MPa).Optimální tloušťka nánosu je asi 0,1mm.Vytvrzuje se při normální teplotě nebo zvýšené do 60°C.Vytvrzení
pryskyřice proběhne do 48 hodin.
Ředidlo na umytí pomůcek
C 6000
aceton
toluen
Bezpečnost a ochrana zdraví
KLASIFIKACE C - žíravý (tvrdidlo P 11)
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.
Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít vodu v malých dávkách (ředící efekt)
Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem
Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.
Vzhled
žlutohnědá viskozní kapalina
Doba zasychání
vytvrzení v hod.

max.48

Balení
400g obsahuje 375 g pryskyřice + 25 g tvrdidla P 11
800g obsahuje 750 g pryskyřice + 50 g tvrdidla P11
10kg obsahuje 9,3 kg pryskyřice + 700 g tvrdidla P 11
hmotnostní tolerance + - 1,5 %
Záruční doba:

12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.

