
Összetétel

Több komponensû oldószer elegy.
Veszélyes összetevôk:
Benzin  10 % fölött
Etil-acetát 40 % fölött
Ciklohexán 40 % fölött

AlkAlmAzási terület

Termoplasztikus gumi alapú ragasztóanyagok hígí-
tására és tisztítására, valamint polikloroprén bázisú 
ragasztóanyaggal szennyezett munkaeszközök és 
felületek tisztítására. Hígításkor óvatosan, kis részle-
tekben adagoljuk a ragasztóanyaghoz, minden adag 
után alaposan keverjük össze, elkerülve az esetleges 
túlhígítást. 

A megszilárdult, ragasztómaradványok eltávolítására 
nem alkalmas, ezért a ragasztómaradványokat még 
a ragasztó kötése elôtt töröljük le Palma Lemosó és 
Hígítóval átitatott ronggyal vagy vattával.

mûszAki AdAtok

Külsô megjelenés:  színtelen folyadék
Sûrûség:  0,797-0,807 g/cm3

Szag:  oldószerekre jellemzô.
A terméket élôvízbe, vízfolyásokba, talajba, közcsa-
tornába juttatni tilos! 

tárolás

A termék veszélyes, szállítása és tárolása csak ennek 
figyelembe vételével történhet:

F  „Tûzveszélyes" felirat, lángnyelv  
piktogram.

Xn  „Ártalmas” felirat, andráskereszt  
piktogram

N „Környezeti veszély”
R 36/38 Szem és bôrizgató hatású.
R 65  Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén  

tüdôkárosodást okozhat.
R 66  Ismételt expozíció a bôr szárazságot és 

repedezettséget eredményezhet.
R 67  Gôzei álmosságot és szédülést  

okozhatnak.

R 50/53:  Nagyon mérgezô a vízi szervezetekre, a 
vízi környezetben hosszantartó károso-
dást okozhat.

Az egészséget nem veszélyeztetô munkavégzés  
feltételeit és egyéb információkat ld. a biztonsági 
adatlapon!
Minôségét megôrzi a gyártástól számított minimum  
2 évig. A gyártás dátuma a csomagoláson található.
A hulladék tárolására, kezelésére a 98/2001. (VI.15.) 
Kormányrendelet vonatkozik.
EWC kódszáma a 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet 
szerint: 07 01 04

szállításrA vonAtkozó elôírások

A veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó 
egyezmények szerinti osztály, sorszám, betû szerinti 
besorolás és megnevezés:

Osztály:  3
Csomagolási csoport:  II
Osztályozási kód: F1
Veszélyt jelölô számok: 33
UN szám: 1993
Bárcák: 3
Megnevezés és leírás:  UN 1993  Gyúlékony,  

folyékony anyag
Különleges elôírások: 274/640D

Palma Lemosó és Hígító



Korlátozott mennyiség.  LQ4
Fenti adatokat gyakorlati ismereteink és tapasztala-
taink alapján állítottuk össze. Az eltérô anyagok és a 
befolyásunkon kívül esô munkafeltételek miatt min-
den esetben kiegészítô saját kísérlet elvégzését ajánl-
juk. Jogi felelôsséget sem ezen útmutatóból, sem 
szóbeli tanácsadásból nem lehet levezetni.

Gyártó

Henkel Magyarország Kft, Ragasztástechnika
2600 Vác, Derecske dûlô 1.
Telefon: 27-314-835
Fax:27-318-087

ForGAlmAzó

Henkel Magyarország Kft. Ragasztástechnika
1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6.
Telefon: 372-5555


