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Novinka uvedená na český trh
Produkt

Název

P190-6570/E5

2K® HS PLUS ČIRÝ LAK

P210-8645/E2.5

HS PLUS TUŽIDLO

Popis
P190-6570 je akrylátový 2K čirý lak s obsahem VOC pod 420 g/l. Tuží se v poměru 2:1 novým tužidlem P210-8645. Dalšími
přednostmi tohoto laku je snadná aplikace a vynikající vzhled na bázích AQUABASE® Plus. K vysušení potřebuje 15 minut
při 60°C nebo 40 minut při 40°C anebo 8 hodin při 20°C.

Balení
Kód
P190-6570/E5
P210-8645/E2.5

Balení

Ks / kartón

Ks / paleta

5l

2

120

2,5l

2

180

Čárové kódy
Kód

Čárový kód balení

Čárový kód kartónu

P190-6570/E5

5051432913524

15051432913521

P210-8645/E2.5

5051432913500

15051432913507

Fyzikální vlastnosti
Obsah sušiny [hmot. %]

Obsah rozpouštědel vč. vody [hmot. %]

Hustota [g/cm3]

P190-6570/E5

54,33

45,67

0,989

P210-8645/E2.5

68,52

31,48

1,038

Produkt

Skladovatelnost
Minimální skladovatelnost je 4 roky od data výroby.

Zrušené produkty
Žádné.

Technický list
Technický list v angličtině naleznete v příloze. Česká verze bude dostupná v následujících týdnech.

Bezpečnostní listy
Bezpečnostní listy v češtině jsou dostupné rovněž v příloze a ve složkách IS MW.
Auto Fit, spol. s r.o.
BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz
PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel./fax: + 420 272 704 493, mobil: +420 608 602 078, praha@autofit.cz

1/2

Neprošlo jazykovou korekturou. Tiskové chyby vyhrazeny.
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VOC informace
Limitní hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) dle předpisů EU pro tento produkt (kategorie: IIB. d) připravený
k použití je maximálně 420 g/litr. Obsah VOC v tomto produktu připraveném k použití je 420 g/litr. Podle zvoleného
způsobu použití může být aktuální obsah VOC nižší, než je předepsáno směrnicí EU.
Kombinace tohoto produktu s přípravky P100-2020, P565-7210 nebo P565-7220 vytvoří nátěrový film se speciálními
vlastnostmi, jak je uvedeno ve směrnicí Evropské unie. Limit koncentrace těkavých látek v ovzduší podle předpisů EU pro
tento produkt (produkt kategorie IIB.e) ve formě připravené k použití je maximálně 840 g/l. Obsah organických těkavých
látek u tohoto produktu ve směsi připravené k použití v těchto kombinacích je max. 840 g / litr.

Doprava a skladování
Skladovací teplota je 5 až 35°C. Skladujte v souladu s místními platnými předpisy. Skladujte v originálních obalech,
chráněných před přímým slunečním zářením, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od
nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v bezpečnostním listu) a potravin nebo nápojů. Obaly udržujte pevně a těsně
uzavřené do té doby, než budete produkt potřebovat k použití. Obaly, které již byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě
uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné
ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

Ochrana zdraví a bezpečnost
Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou
určeny. Informace uvedené v technickém listu jsou založeny na současné úrovni vědeckých a technických znalostí a
uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel
použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte přiložený bezpečnostní list, který je dostupný také
na stránce www.nexaautocolor.com
Dr. Martin Socha
Auto Fit, spol. s r.o.
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Neprošlo jazykovou korekturou. Tiskové chyby vyhrazeny.

