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Lakovací sprej Roststop Primer
VLASTNOSTI: 
Jako základní nátěr na dřevo, 
kov, kámen, sklo. VÝHODY: Velmi 
vydatný. Rychleschnoucí. Neob-
sahuje těžké kovy. Vytváří uzavřený, 
hladký povrch. SPOJIVOVÁ BÁZE: 
nitrokompozitní pryskyřice 
POSTŘIKOVÁ VRSTVA: při 
dvou křížových postřicích, cca 
40 – 50 µm
DOBA SCHNUTÍ: Zaschne po 20 
min. Bezpečný na hmat po 90 min. 
Úplně proschlý po 12 hod. PŘELA-
KOVATELNÝ: Stejným výrobkem: 
kdykoliv. Jinými běžnými laky: 
kdykoliv. UPOZORNĚNÍ: Nestříkejte 
na povrchy lakované syntetickými 
pryskyřicemi, protože se lakovaná 
vrstva může případně zdvihnout 
(proniknutí spodní vrstvy nahoru).

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. 
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 
vyznačeny na dóze - Datum výroby: 
P týden/rok; Datum spotřeby: EXP 
týden/rok.

CZ
EIGENSCHAFTEN:
Grundierung für Holz, Metall, 
Stein, Glas. VORTEILE: Sehr 
ergiebig. Schnelltrocknend. 
Schwermetallfrei. Schafft eine 
geschlossene, glatte Oberfläche. 
BINDEMITTELBASIS: Nitrokombi-
nationsharze
SPRÜHAUFTRAG: Bei zwei 
Kreuzgängen, ca. 40-50 µm. 
TROCKENZEITEN: Staubtrocken 
nach 20 Minuten. Grifffest nach 90 
Minuten. Durchgetrocknet nach 12 
Stunden. ÜBERLACKIERBAR: Mit 
sich selbst: zu jedem Zeitpunkt. 
Mit allen anderen handelsüblichen 
Lacken: zu jedem Zeitpunkt. HIN-
WEIS: Nicht auf kunstharzlackierte 
Oberfläche sprühen, da der Lack 
eventuell hochziehen kann.

GEFAHR: Extrem entzündbares 
Aerosol. Behälter steht unter Druck: 
kann bei Erwärmung bersten. 
Verursacht schwere Augenreizung. 
Kann Schläfrigkeit und Benom-
menheit verursachen. Schädlich 
für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. Wiederholter 
Kontakt kann zu spröder oder 
rissiger Haut führen. Ist ärztlicher 
Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithal-
ten. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Von Hitze, hei-
ßen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen. Nicht 
gegen offene Flamme oder andere 
Zündquelle sprühen. Nicht durch-
stechen 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
TULAJDONSÁGOK: 
Fa, fém, kő, üveg alapozó. 
ELŐNYÖK: Nagyon kiadós. 
Gyorsan szárad. Nem tartalmaz 
nehézfémeket. Zárt, sima felületet 
biztosít. A KÖTŐANYAG ALAPJA: 
Nitrokombinációs gyanták
FELVITEL SZÓRÁSSAL: Két 
keresztirányú munkamenet, kb. 
40-50 µm
SZÁRADÁSI IDŐK: 20 perc után 
porszáraz. 90 perc után meg-
fogható. 12 óra után átszáradt. 
ÁTLAKKOZHATÓ: Önmagával: 
bármikor. Más, kereskedelemben 
kapható lakkokkal: bármikor. 
TUDNIVALÓ: Ne permetezze 
műgyantával lakkozott felü-
letekre, mivel a lakk esetleg 
felhúzódhat.

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. 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
VLASTNOSTI: 
Ako základný náter na drevo, kov, 
kameň, sklo. VÝHODY: Veľmi vý-
datný. Rýchloschnúci. Neobsahuje 
ťažké kovy. Vytvára uzavretý, 
hladký povrch. SPOJIVOVÁ BÁZA: 
nitrokompozitné živice 
POSTREKOVÁ VRSTVA: pri dvoch 
krížových postrekoch, cca 40 – 50 
µm DOBA SCHNUTIA: Zaschne po 
20 min. Bezpečný na hmat po 90 
min. Úplne vyschnutý po 12 hod.
PRELAKOVATEĽNÝ: Takým istým 
výrobkom: kedykoľvek. Inými 
bežnými lakmi: kedykoľvek.
UPOZORNENIE: Nestriekajte na 
povrchy lakované syntetickými 
živicami, keďže sa lakovaná vrstva 
môže prípadne zdvihnúť (preniknu-
tie spodnej vrstvy nahor).

NEBEZPEČENSTVO: Mimoriadne 
horľavý aerosól. Nádoba je pod 
tlakom: Pri zahriatí sa môže 
roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráž-
denie očí. Môže spôsobiť ospalosť 
alebo závraty. Škodlivý pre vodné 
organizmy, s dlhodobými účinkami. 
Opakovaná expozícia môže spôso-
bit‘ vysušenie alebo popraskanie 
pokožky. 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.
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400 ml 520
2004/42/IIB(e), VOC max. 840 g/L, <839 g/L


