GLIDESIL - KIT
Pøípravek pro zmìnu povrchových vlastností silikonu
A. Popis produktu
GLIDESIL je nový pøípravek pro kondenzaèní i adièní silikony.
Minimalizuje charakteristické tøení silikonu. Dodává se v tekuté konzistenci
a nanáší se jen velmi tenká vrstva. Používá se pøedevším na protézy.
B. Skladování, trvanlivost
Skladujte pøi pokojové teplotì ca. 23°C a spotøebujte nejdéle do 2 mìsícù.
Smícháním GLIDESIL a Sil-Poxy se doba trvanlivosti výraznì sníží.
Smìs mùže ztvrdnout bìhem nìkolika dnù. Nádobku po nalití ihned uzavøete.
Vzdušná vlhkost a vyšší teploty zkracují dobu trvanlivosti.
C. Zpracování
Pracujte v dobøe vìtratelných prostorách. Doporuèujeme používat ochranu
dýchacích cest, zraku, rukavice a ochranný pracovní odìv. Silikon na který
budete GLIDESIL aplikovat dùkladnì oèistìte s øedidlem nebo èistícím
alkoholem. GLIDESIL-KIT se skládá z 30g GLIDESILu a 14g Sil-Poxy.
Až smícháním obou složek dosáhnete požadovaného povrchového efektu.
POZOR ! GLIDESIL je alergen a mùže zpùsobit u lidí alergických na oøechy
nebo durian kožní reakci. Nejste-li si jistí, nechte si udìlat alergický test.
1. Pøimíchejte celou tubu Sil-Poxy do sklenièky s Glidesilem.
2. Ca. 60 sec. protøepávejte až se vytvoøí homogenní mléèná smìs.
3. Naneste na silikon štìteèkem nebo americkou retuší tenký film.
4. Materiál tvrdne ca. 12 hodin, požadovaný efekt ale vytvoøí až za 3-4 dny.
Dùležité ! Nechat schnout v èistotì a za pøístupu vzduchu.
5. Pøed každým použitím dùkladnì promíchat !!!
D. Bezpeènostn?pokyny
Pozor !!! Tekutina i výpary z ní jsou dle smìrnic EG RL 67/548/EWG lehce vznìtlivé.
Zabraòte kontaktu s ohnìm a lehce zápalnými látkami. Pracujte v dobøe vìtraných
místnostech s respirátorem nebo odsáváním. Zabraòte kontaktu se zrakem
a pokožkou. Pøi kontaktu s oèima vymývejte pod tekoucí vodou 15 minut a potom
ihned vyhledejte lékaøe. Pøi styku s pokožkou umyjte mýdlovou vodou. Zabraòte
delšímu nebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Výpary Sil-Poxy mohou naleptat
dýchací cesty.
Dùležité : Tyto informace jsou korektní.
Dodavatel neruèí za výsledky použití tohoto materiálu.
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