
VLASTNOSTI

  ´ Bez obsahu toluénu
  ´ Univerzálne riedidlo kontaktných lepidiel  
 Pattex Chemoprén

  ´ Na čistenie náradia 

OBLASTI POUŽITIA

Slúži na riedenie lepidiel Pattex Chemoprén pre lepšiu apli-
káciu v prípade lepenia nesavých povrchov. Vhodné tiež ako 
penetračný náter extrémne sacích podkladov v pomere lepidlo 
Pattex Chemoprén : Pattex Chemoprén Riedidlo 2:1, Slúži tiež 
na čistenie nástrojov (zubové stierky, štetce a pod.) a plôch 
od  lepidiel Pattex Chemoprén a pre predčistenie lepených 
miest. 

SPRACOVANIE  

Pattex Chemoprén Riedidlo opatrne zamiešajte do lepidla (pri 
vysokom zriedení nad originálnu konzistenciu môže dôjsť k zní-
ženiu účinku lepidla). Pre zriedenie na striekacie nanášanie 
lepidla odporúčame zmes jedného dieliku kontaktného lepidla 
Pattex Chemoprén a 0,5 dieliku Pattex Chemoprén Riedidla. 
Vzhľadom k silnému zriedeniu dbajte na primeranú nanášaciu 
hrúbku lepidla.

NEPREHLIADNITE  

Pamätajte, že Pattex Chemoprén Riedidlo je vysoko horľavá 
a výbušná látka. Pre vytvrdnutie nespotrebovaného obsahu 
odložte na miesto určené obcou k ukladaniu nebezpečného 
odpadu. Bezpečnostné údaje viď Bezpečnostný list. 
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, 
ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vypláchnite 
pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití 
vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1– 2 poháre vody a vyhľadajte 
lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontami-
nované prostredie a poraďte sa s lekárom. 

BALENIE  

Plechovka : 250 ml a 1 l

SKLADOVANIE  

24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom 
uzavretom balení na suchom a dobre vetranom mieste. Chráň-
te pred teplotami nižšími než +5 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Báza: zmes organických rozpúšťadiel
Farba: transparentná
Hustota: 0,820 – 0,840 g/cm³
Spotreba: podľa druhu použitia

S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ!

Pattex Chemoprén Riedidlo
Prostriedok pre úpravu hustoty lepidla, čistenia nástrojov
a riedenia lepidiel Pattex Chemoprén
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UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na 
množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochyb-
ností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. 
Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. 
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava 
Tel.: 02/ 333 19 111
www.pattex.sk


