
u okamžitý účinek
u vynikající čisticí vlastnosti
u snadná aplikace
u univerzální použití na všechny aplikační pistole

Ceresit TS100 je určen k odstranění čerstvých pěnových skvrn 
a k čištění aplikační pistole. Čištění aplikační pistole je nezbytné
pokud: se během použití pistole vyskytly potíže, pistole nebyla
použita více než 1 měsíc nebo po odstranění nádoby z pistole bez
nahrazení novou nádobou. Je doporučeno pistoli pravidelně čistit
každé 2-3 měsíce používání. Tak bude zaručena dlouhodobá
životnost a výkon pistole.

Nádobu pevně našroubujte na pistoli. Čistícím prostředkem
prostříkněte pistoli. Ceresit TS100 není určen na čištění tvrzeného
molitanu! Čistící prostředek by mohl poškodit lakované či natřené
povrchy, textil a plasty! Neaplikujte na neposkvrněné povrchy.

Silné rozpouštědlo! Minimální aplikační teplota tohoto výrobku je 
+5 °C. Nádoba je pod stálým tlakem: nevystavujte slunečnímu záření
a teplotám nad +50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte 
a nevhazujte do ohně. Obsahuje extrémně hořlavé látky. Nestříkejte
do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo
zdrojů zapálení – zákaz kouření. Bez odpovídajícího větrání může
docházet k hromadění výbušných směsí. Uchovávejte mimo dosah
dětí! Obal s nespotřebovaným obsahem odložte v místě sběru
nebezpečného odpadu. 
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem,
ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod
tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte
ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při
nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí 
a poraďte se s lékařem.

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování při teplotách od +5 °C
do +25 °C ve svislé poloze a v suchém prostředí. Neskladujte při
teplotách vyšších než +50 °C.

500ml nádoba
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Naše doporučení:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství
používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých
podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací
o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

TS 100

Kvalita pro profesionály

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7 
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407
www.ceresit.cz 
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