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EIGENSCHAFTEN:
Ausbesserungsspray für 
verzinkte Konstruktionen. 
Heller Farbton. Geprüft 
und zugelassen. Sehr guter 
Korrosionsschutz.

GEFAHR: Enthält: Aceton, 
Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), leichte aromatische, 
Extrem entzündbares Ae-
rosol. Behälter steht unter 
Druck: Kann bei Erwärmung 
bersten. Verursacht schwe-
re Augenreizung. Kann 
Schläfrigkeit und Benom-
menheit verursachen. Giftig 
für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. Ver-
ursacht Hautreizungen. Von 
Hitze, heißen Oberflächen, 
Funken, offenen Flammen 
und anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen. 
Nicht gegen offene Flamme 
oder andere Zündquelle 
sprühen. Nicht durchste-
chen oder verbrennen, 
auch nicht nach Gebrauch. 
Vor Sonnenbestrahlung 
schützen. Nicht Tempera-
turen über 50 °C / 122 °F 
aussetzen. Einatmen von 
Dampf / Aerosol vermeiden. 
Nur im Freien oder in 
gut belüfteten Räumen 
verwenden. Freisetzung 
in die Umwelt vermeiden. 
Schutzhandschuhe / 
Augenschutz / Gesichts-
schutz tragen. Inhalt / 
Behälter gemäß lokalen 
/ nationalen Vorschriften 
der Entsorgung zuführen. 
Enthält: 2-Butanonoxim. 
EUH208 Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen.

2004/42/EG (FarbVOC) 
677,1 g/l II B e Speziallack 
(max. 840 g/l)

VLASTNOSTI:
je opravný sprej na 
pozinkované konstrukce. 
Světlý barevný odstín. 
Certifikovaný a schválený.
Velmi dobrá ochrana proti  
korozi.

NEBEZPEČÍ: Obsahuje: 
Acetone, solventní nafta 
(ropná), lehká aromatická, 
Extrémně hořlavý aerosol. 
Nádoba je pod tlakem: 
při zahřívání se může 
roztrhnout. Způsobuje 
vážné podráždění očí. 
Může způsobit ospalost 
nebo závratě. Toxický 
pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. 
Dráždí kůži. Chraňte před 
teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným 
plamenem a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření. 
Nestříkejte do otevřeného 
ohně nebo jiných zdrojů 
zapálení. Nepropichujte 
nebo nespalujte ani po 
použití. Chraňte před 
slunečním zářením. Nevys-
tavujte teplotě přesahující 
50 °C / 122°F. Zamezte 
vdechování par / aerosolů. 
Používejte pouze venku 
nebo v dobře větraných 
prostorách. Zabraňte 
uvolnění do životního 
prostředí. Používejte 
ochranné rukavice / 
ochranné brýle / obličejový 
štít. Odstraňte obsah / 
obal podle místních / 
regionálních / státních / 
mezinárodních předpisů. 
Obsahuje: Butanon-oxim. 
EUH208 Může vyvolat 
alergickou reakci. 

2004/42/ES, 677,1 g/l II 
B e Speciální lak (max. 
840 g/l)

TULAJDONSÁGOK:
az arecal GALVA ZINC 
PREMIUM
egy horganyzott szerke-
zetekhez készült javító 
spray. Világos színárnyalat. 
Ellenőrzött és engedélyezett. 
Kiváló korrózióvédelem.

VESZÉLY: Tartalmaz: Aceton, 
Szolvens nafta (ásványolaj), 
könnyűpárlat aromás, Rend-
kívül tűzveszélyes aeroszol. 
Az edényben túlnyomás 
uralkodik: hő hatására 
megrepedhet. Súlyos sze-
mirritációt okoz. Álmosságot 
vagy szédülést okozhat. 
Mérgező a vízi élővilágra, 
hosszan tartó károsodást 
okoz. Bőrirritáló hatású. 
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. Napfénytől védendő. 
Nem érheti 50 °C / 122°F 
hőmérsékletet meghaladó 
hő. Kerülje a gőzök / permet 
belélegzését. Kizárólag 
szabadban vagy jól szellőző 
helyiségben használható. 
Kerülni kell az anyagnak a 
környezetbe való kijutását. 
Védőkesztyű / szemvédő 
/ arcvédő használata 
kötelező. A tartalom / edény 
elhelyezése hulladékként 
a helyi / területi / országos 
/ nemzetközi előírásoknak 
(meghatározandó). 
Tartalmaz: Butanon oxim. 
EUH208 Allergiás reakciót 
válthat ki. 

2004/42/EK, 677,1 g/l II B e  
Speciális lakk (max. 840 g/l)

VLASTNOSTI:
je korekčný sprej na 
pozinkované konštrukcie. 
Svetlý farebný odtieň. 
Certifikovaný a schválený. 
Veľmi dobrá ochrana proti 
korózii.

NEBEZPEČENSTVO: 
Obsahuje: Acetón, 
benzinové rozpúšťadlá 
(ropné), ľahká, aromatická 
frakcia, Mimoriadne horľavý 
aerosól. Nádoba je pod 
tlakom: Pri zahriatí sa môže 
roztrhnúť. Spôsobuje vážne 
podráždenie očí. Môže 
spôsobiť ospalosť alebo 
závraty. Toxický pre vodné 
organizmy, s dlhodobými 
účinkami. Dráždi kožu. 
Uchovávajte mimo dosahu 
tepla / horúcich povrchov 
/ iskier / otvoreného ohňa 
a iných zdrojov horenia. 
Nefajčite. Nestriekajte na 
otvorený oheň ani iný zdroj 
zapálenia. Neprepichujte 
alebo nespaľujte ju, a to ani 
po spotrebovaní obsahu. 
Chráňte pred slnečným 
žiarením. Nevystavujte 
teplotám nad 50 °C / 122 °F. 
Zabráňte vdychovaniu pár / 
aerosólov. Používajte iba na 
voľnom priestranstve alebo 
v dobre vetranom priestore. 
Zabráňte uvoľneniu do 
životného prostredia. Noste 
ochranné rukavice / ochran-
né okuliare/ochranu tváre. 
Zneškodnite obsah / nádobu 
v súlade s miestnymi / regi-
onálnymi / vnútroštátnymi / 
medzinárodnými predpismi. 
Obsahuje: butanón-oxím. 
EUH208 Môže vyvolať 
alergickú reakciu. 

2004/42/ES, 677,1 g/l II B e 
Špeciálny lak (max. 840 g/l)

CZA HUSK

400 ml
520
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PROPERTIES:
Touch-up spray for 
galvanized constructions. 
Light shade. Tested and 
approved. Excellent protec-
tion from corrosion.

DANGER: CONTAINS:
acetone, solvent naphtha 
(petroleum), light aromatic, 
extremely flammable 
aerosol. Pressurized 
container: May burst if 
heated, causes serious 
eye irritation. May cause 
drowsiness or Dizziness, 
toxic to aquatic life with 
long lasting effects, causes 
skin irritation. Keep away 
from heat, hot surfaces, 
sparks, open flames and 
other ignition sources. No 
smoking. Do not spray on 
open flames or other igni-
tion sources. Do not pierce 
or burn, even after use. 
Protect from sunlight. Do 
not expose to temperatures 
exceeding 50 °C / 122°F. 
Avoid breathing vapours / 
spray. Use only outdoors or 
in a well-ventilated area. 
Avoid release to the envi-
ronment. Wear protective 
gloves / eye protection / 
face protection. Dispose 
of contents/container in 
accordance with local/nati-
onal regulation. Contains: 
2-Butanone oxime. EUH208 
May produce an allergic 
reaction.
 
2004/42/CE 677,1 g/l II B 
e Special finishes (max. 
840g/l)
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