Bulls Eye 1-2-3 ® jest łatwą w użyciu farbą gruntująco-uszczelniającą o wysokich właściwościach
kryjących plamy, słabym zapachu do różnorodnych zastosowań. Doskonale nadaje się do krycia plam
po zalaniach i wielu innych. Delikatny zapach podczas nakładania powodowany jest przez rozpylacz i
znika po chwili. Powierzchnie powinny być suche, czyste, w dobrym stanie oraz wolne od pyłu, kurzu,
brudu, nadmiaru kredowego materiału, tłuszczu, oleju, smaru, wosku, pleśni, kleju do tapet lub innych
zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyczepność. Bulls Eye 1-2-3 wyschnie na dotyk w 30 minut i
nadaje się do nałożenia kolejnej warstwy po 1 godzinie.
Nakładanie: Używać w temperaturze pokojowej (21°C) w dobrze wentylowa nym pomieszczeniu –
unikać wysokiej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć puszką do momentu aż usłyszymy brzęk kulki w
środku. Odwrócić puszkę „do góry nogami” i kontynuować potrząsanie przez 1 minutę. Natryskiwać w
odległości 25 – 30 cm od powierzchni, krótkimi pryśnięciami. Powierzchnię można malować po 1 godz.
W przypadku zapchania się dyszy odkręcić końcówkę i przepłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem. Nie
przekłuwać!
INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!
H220: Skrajnie łatwopalny gaz
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol
H319: Działa drażniąco na oczy
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.
EUH059: Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P302+P352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305: W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.
P501: Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość
LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 140g/l.
SKŁADNIK
nr CAS
Aceton
200-662-2
Propan
200-827-9
Butan
203-448-7
Nafta
265-150-3
Dystrybutor:
Spinex-Stępniak Sp.j.
Biuro i magazyn:
Ul. Paganiniego 3A,
02-401 Warszawa
Tel. +48 22 753 11 61www.spinex.pl
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