725 LANKODILPOX
W ATE R D ICHTIN G EN BESCH ERM ING

+

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
■■
■■
■■

Groot oplossingsvermogen
Reiniging na gebruik van gereedschap dat in
contact is geweest met epoxy- of polyurethaanhars
Voor een gladde afwerking van harsmortel
en -beton

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT*

*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen
aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit
opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C
(hoge emissies).

▼▼EPOXYVERDUNER, groot oplossingsvermogen
TOEPASSINGEN

REGELGEVING

KENMERKEN

3.3
■■IMCO-code: 3080
■■VN-code: 3295
■■Indeling volgens het decreet
van 25 juni 1975:
--R22: licht ontvlambaar.
--R57-1: schadelijke stof.

Vloeistof voor een gladde afwerking van
harsmortel en -beton en voor het reinigen
na gebruik van gereedschap dat in contact
is geweest met de hars (penselen, borstels,
rollen, truwelen, toevoermatrijzen... )
■■Dichtheid:

0,82 ± 0,05

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

■■Klasse:

■■Vlampunt: < 18°C
■■Groot oplossingsvermogen

voor
uitgehard epoxy- en polyurethaanhars

VERPAKKING
■■Bus van 5 liter.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf fabricagedatum in de
oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen
tegen vorst, hoge temperaturen en warmtebronnen.

• Bewaar

de gesloten bus
725 LANKODILPOX op een koele, goed
verluchte plek.
• Niet eten of roken tijdens het gebruik.
• Afval niet in de gootsteen werpen.
• Aanraking met de huid en met de ogen
vermijden. Het dragen van pbm's is
verplicht.
• Verwijderd houden van vlammen.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de
verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.
Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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WATERDICHTING EN BESCHERMING

