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DK // Brugervejledning
Authentic UV Aquamix

Authentic UV Aquamix er en vandbaseret transparent hurtigtørrende kant imprægnering
velegnet som kantforsegler til Authentic UV facadeplader.

Vejledning

Rengør kanterne for støv efter skæring/slibning inden påføring af kantforsegler.
Aquamix er klar til brug. Den kan påføres kanterne med enten en pensel eller en rulle.
Kanterne vil være overfladetørre efter ca. 1 time, alt efter temperatur og luftfugtighed.
Andet lag påføres når første lag er overfladetør.
Hvis der kommer Aquamix på forsiden af pladen, skal dette fjernes hurtigst muligt med en
ren klud.
Aquamix må ikke anvendes ved temperaturer under 8 C

Værnemidler

Læs sikkerhedsdatabladet før anvendelse.

Fare

Stoffer: 1-ethylpyrrolidin-2-one. 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H360 Kan skade forplantningsevnen eller det
ufødte barn. P201 Indhent særlige anvisninger før brug. P202 Anvend ikke produktet,
før alle advarsler er læst og forstået. P280 Bær beskyttelseshandsker/-tøj og øjen-/
ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette let kan gøres. Fortsæt
skylning. P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P310 Ring omgående til en GIFTLINJE/læge/... P501 Bortskaf indholdet/beholderen i
henhold til gældende regler.

SE // Bruksanvisning
Authentic UV Aquamix

Authentic UV Aquamix är en vattenbaserad, snabbtorkande kantimpregnering som passar
som kantförsegling för Authentic UV fasadskivor.

Bruksanvisning

Rengör kanterna från damm efter kapning/slipning innan kantförseglingen appliceras.
Aquamix är klar att använda. Den kan strykas på kanterna antingen med en pensel eller
en roller. Kanterna har torkat efter ca 1 timme beroende på temperatur och luftfuktighet.
Ytterligare ett lager påförs när det första lagret har yttorkat.
Om det kommer Aquamix på framsidan av plattan ska detta torkas av så fort som möjligt
med en ren trasa.
Aquamix får inte användas vid temperaturer under 8 C

Skyddsutrustning

Läs säkerhetsdatabladet före användning.

Fara

Ämene: 1-ethylpyrrolidin-2-one. 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H360 Kan skada fertiliteten eller det oföda barnet.
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning. P202 Använd inte produkten
innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. P280 Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305+P351+P338 Ved kontakt med ögonen:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går
lätt. Fortsätt att skölja. P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering:
Sök läkarhjälp. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501
Kassera innehållet/behållaren i enlighet med gällande bestämmelser.
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