KARTA TECHNICZNA

RLS
DP-05
Zaawansowany technologicznie preparat w płynnej formie do odnawiania powłok
ceramiczno-kwarcowych. Zapewnia natychmiastowo wysoki stopień hydrofobowości oraz
efekt super poślizgu. RLS może być stosowany również jako samodzielne zabezpieczenie
lakieru oraz powierzchni szklanych. Dzięki prostej i szybkiej aplikacji jest idealny dla
wymagających odbiorców, którym zależy na czasie. Trwałość 1-3 miesiące. Uwaga! Nie
nanosić na przednią szybę samochodową.

ZASTOSOWANIE:
- karoseria samochodowa / lakiery samochodowe

SPOSÓB UŻYCIA:
Produkt gotowy do użycia. Procedurę nakładania wykonywać w pokojowej temperaturze
otoczenia, na zewnątrz lub w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Na czystą i odtłuszczoną
powierzchnię nanieść niewielką ilość preparatu spryskiwaczem. Nie czekać, przetrzeć i
przepolerować powierzchnię w celu uzyskania połysku oraz odpowiedniej śliskości.

SKŁAD:
Alkohole, rozpuszczalniki, substancje pomocnicze

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ:

Hasło ostrzegawcze:
Niebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:
H225 –.Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319 – Działa drażniąco na oczy
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
Zwrot wskazujący środki ostrożności:
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać
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P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P331 – NIE wywoływać wymiotów
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

UN 1993
TERMIN WAŻNOŚCI:
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w
pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać
wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).
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