
White Spirit

Riedidlo do farieb a lakov značky Johnstone´s

Riedidlo špeciálne vyrobené na riedenie všetkých roz-
púšťadlových farieb, lakov alebo lazúr značky Johnstoné s  
a pre všetky typy nanášania, t.j. striekanie, natieranie štet-
com alebo valčekom. Množstvo riedidla používajte v súlade 
s technickými listami jednotlivých farieb. Vhodné tiež pou-
žiť ako odmasťovač pred aplikovaním základných náterov  
alebo pri čistení nástrojov a náradia (štetce, valčeky, strieka-
cie pištole atď.). Na čistenie nepoužívajte plastové nádoby.

POUŽITIE
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VLASTNOSTI

•	 Špeciálne vyrobený na riedenie všetkých rozpúšťadlových farieb, la-
kov a lazúr značky Johnstoné s

•	 Riedidlo je vhodné použiť aj ako odmasťovač pred aplikáciou základ-
ných náterov

VÝSTRAŽNÉ	SLOVO:	NEBEZPEČENSTVO
Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vnik-
nutí do dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opako-
vaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie po-
kožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal 
alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste 
ochranné rukavice alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo 
dosahu tepla /iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov.  
Nefajčite. Používajte elektrické, ventilačné, osvetľovacie a ma-
nipulačné zariadenia do výbušného prostredia. Zabráňte vydy-
chovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Používajte 
iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom mieste. 
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
PO	POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ	TOXIKOLOGICKÉ	
INFORMAČNÉ	CENTRUM alebo lekára. 
PO	VDÝCHNUTÍ:	Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch 
a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné 
dýchanie.
PRI	KONTAKTE	S	POKOŽKOU	(alebo	vlasmi):	Ihneď vyz-
lečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite 
vodou alebo sprchou.
ZLOŽENIE:	 Benzín ropný, hydrogenačne odsírený, ťažký 
(CAS:64742-82-1) 92,7%; 1,2,4 – trimetylbenzén (CAS:95-63-6) 
4%; mezitylén (CAS:108-67-8)1%.
Zvyšky	výrobku:	N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahuj-
úce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Obaly 
čisté: O 15 01 02 Obaly z plastov. 

BEZPEČNOSŤ	PRI	PRÁCI	A	EKOLÓGIA

TECHNICKÝ	LIST

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití 
obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvis-
lej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu.Uchovávajte  
v chlade. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestny-
mi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.  
Výrobok	 si	 uchováva	 pri	 predpísanom	 spôsobe	
skladovania	 v	 uzavretom	 obale	 úžitkové	 vlastnosti		
5	rokov	od	dátumu	výroby	uvedenom	na	obale.
	

SKLADOVANIE

INFOLINKA SK: 0800 700 001 WWW.JOHNSTONES.SK
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White Spirit
Riedidlo do farieb a lakov značky Johnstone´s

INFORMÁCIA	O	PRODUKTE

Balenie	(L):
Farebné	odtiene:
Doba	spotreby:

0,75; 2
Bezfarebný
5 rokov

TECHNICKÉ	ÚDAJE

•	 Hustota	produktu: 0,80 g.cm3

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostave-
né na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných 
skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované  
čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto 
odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše 
materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné  
k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho nove-
lizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien 
a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.
Dátum poslednej revízie 7/2016

OSTATNÉ	INFORMÁCIE
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