PUDRŽ příbalový leták (cs)

Polyuretanové jednosložkové voděodolné lepidlo s extrémně rychlým vytvrzením
amimořádnou lepicí sílou pro dřevo, keramiku, kov, polystyren, kámen, MDF,
kůži, beton, cihlu, pórobeton a mnoho dalšího.
Podklad: Povrch lepených materiálů musí být čistý, bez prachu a mastnoty
a zbavený všech mechanických nečistot. V některých případech, obzvláště při
lepení kovů, je vhodné povrch zdrsnit. Pokud je porézní podklad lehce vlhký,
urychluje se tím doba vytvrzení!
Aplikace: PUDRŽ rovnoměrně naneseme na jednu či obě lepené plochy
aplikační špičkou, štětcem nebo stěrkou. Neprodleně přiložíme k sobě a zatížíme
nebo stlačíme svorkami či vhodnou lepicí páskou. Pro urychlení vytvrzení je
možné zajištěný spoj porosit vodou a zahřát. Nevytvrzené lepidlo lze očistit lihem,
acetonem, benzínem. Vytvrzené pak pouze mechanicky.
Doba zpracovatelnosti je při 20 °C a relativní vlhkosti 50 až 70 % řádově několik
minut! Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí být nižší než +5 °C a vyšší
než +30 °C.
Obsahuje: polymeric MDI, polypropylene glycol; difenylmethandiisokyanát;
4,4‘-methylendifenyldiisokyanát. CAS: 101-68-8
H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné
podráždění očí. 334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu
nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H351 Podezření
na vyvolání rakoviny. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102
Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování par. P280 Používejte
ochranné rukavice/ochranné brýle. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře
větraných prostorách. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ:
Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím
vody. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě
pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může
vyvolat alergickou reakci.
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