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ŘEDIDLO ANB
speciální ředidlo

Popis a oblast použití
ŘEDIDLO ANB je speciální
ředidlo bez nepříjemného
zápachu, který je typický pro
klasická organická rozpouštědla.
Je určené k ředění
ANTINIKOTINOVÉ BARVY a
BARVY NA VLHKÉ ZDIVO a k

Vzhled:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Samovznícení při:
Hustota:
Viskozita:
Explozní hranice:
dolní:
horní:

Bezpečnost při práci
ŘEDIDLO ANB je zařazeno do
kategorie nebezpečných látek,
které jsou značené symbolem Xn
(ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ). Obsahuje
ropné deriváty a je hořlavé.
R 65 Zdraví škodlivý: při požití
může vyvolat poškození plic.
R 66 Opakovaná expozice může
způsobit vysušení nebo
popraskání kůže.
S 2 Uchovávejte mimo dosah
dětí.
S 23 Nevdechujte páry.
S 24 Zamezte styku s kůži.

čištění nářadí po práci s těmito
barvami.
Ředidlo do barvy přidáváme
podle potřeby (v souladu s
návody k použití pro jednotlivé
barvy), přidané množství závisí
především na technice nanášení
a dále na savosti a jiných
vlastnostech stěnového

podkladu. Při používání ředidla je
třeba brát v úvahu, že ředěním
barev zvyšujeme jejich
schopnost hlouběji penetrovat do
podkladu, avšak výrazně
snižujeme jejich kryvost.

Čistění nářadí
Nářadí ihned po použití důkladně
omyjte ŘEDIDLEM ANB.

bezbarvá tekutina
180 - 217oC
62oC
> 200oC
0,785 g/cm3/15oC
19 s (ISO 2431)
dolní: 0,6 vol.%
horní: 7,0 vol. %
S 62 Při požití nevyvolávejte
zvracení: okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení.
Viz bezpečnostní list!

Nakládání s odpadem
Tekutý odpad je zařazen jako
zdraví škodlivý odpad
s klasifikačním číslem 08 01 11*.
Odstraňuje se pouze
organizovaným způsobem nebo
odkládáním na skládky tomu
určené.
Nevyčištěné obaly: 15 01 10*

Kontrola kvality
ISO 9001 a ISO 14001 se
průběžně ověřují ve vlastních
laboratořích a občasně také v
různých nezávislých odborných
zařízeních v různých evropských
zemích.

Návaznost na další výrobky
JUB
Viz technický list:
11 Nátěry na izolaci skvrn
12 Barva na vlhké zdivo

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo
možných pozdějších změn a doplňků. Změna: duben 2003.
Výrobce: JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVINSKO
Generální zastoupení a dovoz pro ČR: JUB a.s., Masarykova 265, 399 01 Milevsko, tel. 0368/521187 (382 521 187), http://www.jub.cz
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