
Ředící a čistící prostředek pro všechny LEINOS výrobky obsahující olej.

Oblast použití: 
Na ředění všech olejových výrobků a čištění nářadí. Vhodný také jako
odstraňovač skvrn.

Technické vlastnosti: 
Bezbarvý, jemný. Nízké povrchové napětí pro dobrou penetraci a smáčení.

Složení: 
Izoparafín.

Zpracování: 
Ředidlo přidávejte vždy jen podle potřeby po dávkách a pečlivě promíchejte.
Nežádoucí olejové skvrny okamžitě odstraňte hadříkem namočeným v ředidle.

Takto použijete ředidlo šetrně:

Štětce a jiné pomůcky čistěte ve vhodném kbelíku s víkem.1.
Po čištění nechejte pigmenty a zbytky barviva v ředidle klesnout na dno2.
kbelíku.
Čistý přebytek ředidla přelijte do druhého kbelíku a usazené zbytky3.
ponechte v prvním kbelíku.
Tyto zbytky pigmentů a barviva můžete zlikvidovat podle platných4.
předpisů.
Přelité ředidlo může být používáno opakovaně. Stačí je jen občas doplnit5.
novým čistým ředidlem.
Po použití nádobu s ředidlem dobře uzavřete a umístěte ji na bezpečném6.
místě.

Velikost balení a spotřeba: 
balení vystačí na...
0,25l

závisí na
způsobu použití

1l

2,5l

10l
 

Skladování a trvanlivost: 
Stabilní po téměř neomezenou dobu. Uchovejte v chladu, suchu a dobře uzavřené.

Likvidace: 
Likvidace v souladu s platnými úředními, místními předpisy.

Katalogové číslo odpadu: EAK 07 07 04.

GISCODE: 
M-VM01

Standardní věty o nebezpečnosti: 
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

GHS08

200

Ředidlo 200



Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou
založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a
nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji

platnost.
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