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RIEDIDLO UNILEP je určené na riedenie rozpúšťadlových lepidiel Unilep Spray Hxx, Vulkan Cement a 
na odmasťovanie. 
 
OBLASŤ POUŽITIA: 
Riedidlo Unilep je určené k znižovaniu viskozity rozpúšťadlových lepidiel spoločnosti STACHEMA CZ, prípadne na 
riedenie obdobných produktov iných výrobcov. Vhodné tiež na čistenie pracovného náradia. 
VHODNÉ PRE RIEDENIE VÝROBKOV: Unilep Spray Hxx (mimo H22 a H24), Vulkan Cement. 
NÁVOD NA POUŽITIE: 
Riedidlo dôkladne zamiešajte do riedeného výrobku tak, aby došlo k úprave viskozity na požadovanú hodnotu. 
VLASTNOSTI: 
Vzhľad:                                                                                          číra kvapalina 
Relatívna hustota (20 ° C):                                                         0,73 kg / l 
Obsah prchavých organických látok (VOC):                            1,00 kg / kg 
Obsah organického uhlíka (TOC):                                              0,802 kg / kg 
Bod vzplanutia:                                                                            -20 ° C 
Medze výbušnosti:                                                                       0,9 - 13% 
Počiatočný bod varu:                                                                   70 ° C 
Horľavina I. triedy nebezpečnosti 
UPOZORNENIE: 

Nebezpečenstvo (DGR.). Veľmi horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť 

smrť. Môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu 

výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným 

plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nevdychujte pary. Používajte iba vonku alebo v dobre 

vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice / ochranný 

odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Uchovávajte uzamknuté. Odstráňte obsah / obal na mieste určenom 

obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky 

kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte. PO POŽITÍ: okamžite 

volajte lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte 

ho oddychovať v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa necítite dobre, volajte lekára. 

Obsahuje: Uhľovodíky, C6-C7, isoalkány, cyklické, <5% n-hexánu, acetón. Opakovaná expozícia môže spôsobiť 

vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

BALENIE A SKLADOVANIE: 

Riedidlo dodávame v kovových nádobách po 1L, 10L a 25L. Skladovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch 

pri teplote +5 ° C do +28 ° C, oddelene od potravín, nápojov a krmív, na suchom, chladnom, dobre vetranom 

mieste, mimo dosahu detí. Skladovať mimo dosahu zdrojov zapálenia. Chrániť pred teplom a priamym slnečným 

žiarením. 

Správne skladovaný má 24 mesiacov záručnú dobu od dátumu výroby. 

Návod na použitie prípravku je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že 

nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky aplikácie. 

 

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní výrobku. 

Spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ČSN EN ISO 9001. 
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