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PRIMER 34024A
Rozpouštědlový roztok

CHARAKTERISTIKA
Primer 34024A je rozpouštědlový roztok polyuretanových
pryskyřic, zasychající teplotou a působením vzdušné
vlhkosti.
POUŽITÍ
Primer 34024A je nutné použít pro dokonalou přilnavost
polyuretanového tmelu MASTERsil® PU EXPRES 65 ShA při
lepení autoskel, zároveň ho lze použít jako spojovací
můstek při použití ostatních MASTERsil® Polyuretanových
tmelů na neporézní podklady.
APLIKAČNÍ POSTUP
Lepené plochy musí být čisté, suché, zbavené rzi, zbytků
nesoudržných nátěrů a separačních vrstev. Lepené plochy
odmastíme pomocí Aktivačního ubrousku – vždy pouze
jedním tahem. V čase 15 – 60 minut aplikujte Primer :na
tubičku Primeru našroubujte plstěný aplikátor ( tím dojde
k proražení tubičky) a naneste Primer – opět pouze
jedním tahem = nevracet se! Po zaschnutí – 10 až 15
minut a max do 60 minut na nátěr naneseme tmel
MASTERsil® PU EXPRES – podrobný popis aplikace je v TL
pro MASTERsil PU EXPRES.
BARVA černá
BALENÍ tubička 10 ml
ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ
V originálních obalech při teplotě +5°C až +25°C po dobu
12 měsíců na suchém a větraném místě. Skladujte mimo
zdroje vznícení.
UPOZORNĚNÍ
Před použitím se seznamte s informacemi na obalu
výrobku nebo v bezpečnostním listu.
Signální slovo Nebezpečí
Obsahuje : difenylmethandiisokyanát (isomery a
homology) Butanon. Obsahuje isokyanáty. Může
vyvolat alergickou reakci.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie
nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích
cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při
prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte
vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný
oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s
vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
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.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s
místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na
diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku
vyskytnout alergické reakce.
Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními
problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto
výrobkem, včetně dermálního kontaktu.
V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání,
by tento výrobek neměl být používán bez použití
ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj.
typ A1 podle normy EN 14387).
P405 Skladujte uzamčené.
·

