VÝROBA LEPIDEL A TMELŮ
Květnového vítězství 85/2, Praha - Háje

___________________________________________________________________________________________________________________

TECHNICKÝ LIST
DIVALEP KZ
DIVALEP KZZ
Popis výrobku
Di s perzní l epi dl o je určeno k l epení pa píru, pa pírových výrobků, pa pírových a texti l ních ta pet a eti ket na uměl ohmotné l á hve.
DIVALEP KZ je tekuté l epi dl o.
DIVALEP KZZ je l epi dl o s hus tš í konzi s tencí.
Odpa řením vody z tenké vrs tvy l e pi dl a vzni kne s ouvi s l ý, hl a dký, měkký a pružný průs vi tný fi l m s e s i l ně l epi vým povrchem.
Technické parametry
vzhl ed
ba rva
poji vo
s kl adovatelnost
ba l ení

Divalep KZ
homogenní kapalina
bíl á
a kryl átová disperze
12 měs ícůpři teplotě 5-30 °C
10 kg, 5 kg

Divalep KZZ
hus tá homogenní kapalina
bíl á
a kryl átová disperze
12 měs ícůpři teplotě 5-30 °C
9 kg, 5 kg, a 3 kg

Zpracování
Před použi tím řá dně promícha t!
Lepi dlo s e nanese na obě části, nechá se zaschnout a teprve pak přiloží k s obě a stiskne, zaválcuje nebo zalisuje. Pokud se lepí etikety, s tačí
na nést na etiketu a ihned přitisknout. Použité nářadí a ruce i hned po skončení práce omyjte vodou. Zbytky nezaschlého l epi dl a s e nes mí
dos ta t do půdy a vodních zdrojů.
Skladovací podmínky
Výrobek s kladujte na s uchém místě při teplotě 5-30 °C v původním uzavřeném obalu. Chraňte před přímým s lunečním zářením; chraňte
před mra zem. Za těchto podmínek je životnost výrobku 12 měsíců.
Balení
Di va l ep KZ: 10 kg, 5 kg, 3 kg
Di va l ep KZZ: 9 kg, 5 kg, a 3 kg
Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Lepi dlo DIVALEP KZ, DIVALEP KZZ není není nebezpečnou s měsí ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. / na řízení (ES) č. 1272/2008 / s měrnice
1999/45/ES. Neobsahuje těkavé organické látky (VOC) a látky s expozičními limity pro pracovní prostředí.Na výrobek není vydá n
bezpečnostní list. Při dodržování základních hygienických pravidel DIVALEP KZ, DIVALEP KZZ neohrožuje zdraví. Doporučuje se při práci
používa t vhodný pracovní oděv a ochranné rukavice. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení neodkladně
vymývejte nejméně 15 mi n. velkým množstvím vl ažné vody. Pokud dráždění očí nepřestane, vyhledejte l ékařskou pomoc. Při náhodném
poži tí vypi jte asi 0,5 l itru vody a vyhl edejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení!
Ochrana životního prostředí: Za mezte úniku do kanalizace a povrchové a spodní vody. Při náhodném úniku zachyťte vyteklou hmotu do
Vhodného a bsorpčního prostředku (písek, piliny, zemina). Dojde-li k úniku do životního prostředí ve větším množství i nformujte příslušné
úřa dy (policie, hasiči, odbor ži votního prostředí).
Likvidace zbytku výrobku: Nepoužitelný zbytek výrobku lze po vys chnutí vody uložit na skládce nebo předat ke spálení, kód odpadu 08 04 10
Likvidace obalu: Oba l po vymytí odevzdejte k recyklaci, kód odpadu 15 01 02.
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