Impregnáló spray
Hosszantartó védelem
Bőrre, textilekhez, műszál - és membrán ruházathoz
Hatékonyan impregnálja a valódi sima és nyersbőr színtartó cipőket, táskákat és ruhákat vagy ernyőket,
sátrakat/vászontetőket. A speciális formula optimális védelmet nyújt a nedvesség és a piszok ellen.
Műszálakhoz és klímamembránhoz is használható.
Használat:
Használat előtt a port és piszkot távolítsa el. A termék összeférhetőségét egy rejtett helyen vizsgálja
meg
Kb 30 cm távolságból vékonyan és egyenletesen átnedvesítés nélkül permetezze a felületre. Az igénybe
vett területekre ismételten permetezze.
Az anyagot nedves állapotban ne dörzsölje!
Az anyagot hagyja jól megszáradni
Szükség esetén a bőrt dörzsölje le, a vadbőrt kefélje le. A textilek mosása után az impregnálás újból
szükséges.
Ne használja mű- vagy lakkbőrön. A cipősarkakra ne permetezze. Érzékeny anyagokra, mint lakkozott felületek,
gumi, fa ne permetezze. A világos bőr besötétedhet. Nagy felületű bőr- vagy textiltermékeket csak a szabadban
kezeljen és hagyja jól kiszellőzni. A túl közelről végzett permetezés pontszerű elszíneződést okozhat.
Belélegezve egészségkárosodást okozhat. Csak néhány másodpercig permetezze! Gyermekektől elzárva
tartandó!

Veszély

Rubin Imprägnierspray
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik, hő
hatására megrepedhet. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz
Álmosságot vagy szédülést okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó
károsodást okoz. Tartalmaz: Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok,
izoalkánok,cikloalkánok
<5%n-Hexán tartalommal; Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok; Izopropil-acetát
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól
és más
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra
vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még
használat után sem. Kerülje a permet belélegzését. Kizárólag szabadban,
vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülni kell az anyagnak a
környezetbe való kijutását. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos
vízzel. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása. Elzárva tárolandó. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C
hőmérsékletet meghaladó hő. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

Összetevők: impregnáló anyagok, oldószer, hajtógáz: propán/bután
400ml
kb 7m2-re elég
Gyártva: Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16. D-30938 Burgwedel számára
www.rossmann.de
Forgalmazó: Rossmann Magyarország Kft., H-2225 Üllő, Zsaróka út 8. Tel: 06-29-889-800

