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Světle šedá základni barva 
ve spreji
POUŽITÍ:
Podklad musí být suchý, zbavený 
mastnot a rzi. Nádobku důkladně 
protřepte, min. 2 minuty počínajíc 
od zřetelného nárazu mísicí 
kuličky. Stříkejte rovnoměrně 
slabou vrstvu do kříže, vzdálenost 
při stříkání cca 25 cm. Nádobku 
po použití otočte a ventil vys-
tříkejte do prázdna. Po vyschnutí 
možnost přelakování pomocí 
všech běžných krycích laků. 

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý 
aerosol. Nádoba je pod tlakem: 
při zahřívání se může roztrhnout. 
Způsobuje vážné podráždění 
očí. Může způsobit ospalost 
nebo závratě. Škodlivý pro 
vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. Opakovaná expozice 
může způsobit vysušení nebo 
popraskání kůže. Obsahuje 
4-morpholinecarbaldehyde. Může 
vyvolat alergickou reakci. Je-li 
nutná lékařská pomoc, mějte po 
ruce obal nebo štítek výrobku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Chraňte před teplem, horkými po-
vrchy, jiskrami, otevřeným ohněm 
a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření. Nestříkejte do otevřeného 
ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 
Nepropichujte nebo nespalujte ani 
po použití. Nevdechujte aerosoly. 
Chraňte před slunečním zářením. 
Nevystavujte teplotě přesahující 
50 °C. Odstraňte obsah / obal v 
souladu s místními předpisy. Bez 
dostatečného větrání je možný 
vznik explozivních směsí. Produkt 
obsahuje: aceton, butyl-acetát.
Data výroby a spotřeby jsou vyz-
načeny na dóze - Datum výroby: 
P týden/rok; Datum spotřeby: EXP 
týden/rok.

CZ
ANWENDUNG:
Der Untergrund muss trocken, 
fett- und rostfrei sein. Dose 
gründlich schütteln, mind. 2 
Minuten vom hörbaren Anschlag 
der Mischkugel gerechnet. 
Gleichmäßig dünn im Kreuzgang 
sprühen, Sprühabstand ca. 25 cm. 
Dose nach Gebrauch umdrehen 
und Ventil leer sprühen.Nach 
dem Abtrocknen bereits mit allen 
handelsüblichen Decklacken 
überlackierbar.

GEFAHR: Extrem entzündbares 
Aerosol. Behälter steht unter 
Druck: kann bei Erwärmung 
bersten. Verursacht schwere 
Augenreizung. Kann Schläfrigkeit 
und Benommenheit verursachen. 
Schädlich für Wasserorganis-
men, mit langfristiger Wirkung. 
Wiederholter Kontakt kann zu 
spröder oder rissiger Haut führen. 
Enthält N-Formylmorpholin. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungse-
tikett bereithalten. Darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen. 
Von Hitze, heißen Oberflächen, 
Funken, offenen Flammen und 
anderen Zündquellen fernhalten. 
Nicht rauchen. Nicht gegen offene 
Flamme oder andere Zündquelle 
sprühen. Nicht durchstechen 
oder verbrennen, auch nicht nach 
Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. 
Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
Nicht Temperaturen über 50 
°C aussetzen. Entsorgung des 
Inhalts / des Behälters gemäß den 
regionalen Vorschriften. Ohne 
ausreichende Lüftung Bildung ex-
plosionsfähiger Gemische möglich. 
Benutzung ausschließlich gemäß 
Verwendungszweck. Produkt 
enthält: Aceton, n-Butylacetat.

A
HASZNÁLAT:
Az alapfelületnek száraznak, zsír- 
és rozsdamentesnek kell lennie. 
Alaposan rázza fel a flakont, a 
keverőgolyó hallható odakop-
panásától számítva legalább 2 
percig. Egyenletesen vékonyan, 
keresztirányúan permetezze, 
permetezési távolság kb. 25 cm. 
Használat után fordítsa meg a 
flakont és permetezze üresre a 
szelepet. Száradás után már min-
den kereskedelemben kapható 
fedőlakkal átlakkozható. 

VESZÉLY: Rendkívül tűzveszélyes 
aeroszol. Az edényben túlnyomás 
uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
Súlyos szemirritációt okoz. 
Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan 
tartó károsodást okoz. Ismétlődő 
expozíció a bőr kiszáradását vagy 
megrepedezését okozhatja. 4-mor-
pholinecarbaldehyde-t tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki. 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 gyújtó-
forrásra permetezni. Ne lyukassza ki 
vagy égesse el, még használat után 
sem. A permet belélegzése tilos. 
Napfénytől védendő. Nem érheti 
50 °C hőmérsékletet meghaladó 
hő. Az edény tartalmát / a tartályt 
a regionális szabályozásoknak 
megfelelően kell hulladékként 
elhelyezni. Megfelelő szellőzés 
hiányában robbanásveszélyes 
keverékek képződhetnek. A termék 
tartalmaz: Aceton, n-Butil-acetát.
Gyártási és szavatossági idő: Jelölve 
a csomagoláson P:/gyártási hét/év. 
illetve EXP:/lejárati hét/év.

HU
POUŽITIE:
Podklad musí byť suchý, očistený 
od mastnoty a hrdze. Nádobku 
dôkladne pretrepte, min. 2 minúty 
počnúc od zreteľného nárazu 
miešacej guľôčky. Striekajte 
rovnomerne na tenko do kríža, 
vzdialenosť pri striekaní cca 25 
cm. Nádobku po použití otočte a 
ventil vystriekajte do prázdna. Po 
vyschnutí možnosť prelakovania 
pomocou všetkých bežných 
krycích lakov. 

NEBEZPEČENSTVO: Mimoriadne 
horľavý aerosól. Nádoba je pod 
tlakom: Pri zahriatí sa môže 
roztrhnúť. Spôsobuje vážne 
podráždenie očí. Môže spôsobiť 
ospalosť alebo závraty. Škodlivý 
pre vodné organizmy, s dlhodobý-
mi účinkami. Opakovaná expozícia 
môže spôsobit‘ vysušenie alebo 
popraskanie pokožky. Obsahuje 
4-morpholinecarbaldehyde. Môže 
vyvolať alergickú reakciu. Ak je 
potrebná lekárska pomoc, majte 
k dispozícii obal alebo etiketu 
výrobku. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. Uchovávajte mimo 
dosahu tepla, horúcich povrchov, 
iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
Nestriekajte na otvorený oheň ani 
iný zdroj zapálenia. Neprepichujte 
alebo nespaľujte ju, a to ani po 
spotrebovaní obsahu. Nevdychujte 
aerosóly. Chráňte pred slnečným 
žiarením. Nevystavujte teplotám 
nad 50 °C. Zneškodnite obsah / 
nádobu v súlade s národnými pre-
dpismi. Bez dostatočného vetrania 
možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu 
vybuchnúť. Produkt obsahuje: 
acetón, butyl acetát. Dátum 
výroby a spotreby je vyznačený 
na obale - Výroba: P týždeň/rok; 
Spotreba: EXP týždeň/rok.

SK

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com
RECA NORM GmbH • Am Wasserturm 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944/61-0

400 ml 520
2004/42/IIB(e), VOC max. 840 g/L, <839 g/L


