Technické informace

EUCAM- SYNTEX

Protipožární impregnace
Popis výrobku: Protipožární impregnace na syntetické textilie a přírodní, syntetické a směsné
tkaniny. ÖNORM B 3800, část 2, schváleno pod číslem: 4060/01.
Způsob dodání: Připraveno k okamžitému použití v plastových kontejnerech o objemu 5 a 10 litrů
nebo barelech o objemu 100 l, 150 l a 1000 l.
Použitelné pro: Interiérové textilní vybavení ze syntetických textilií a přírodních, syntetických
a směsných tkanin. Např. bytový textil a závěsy v divadlech, kinech, výstavních
prostorách, restauracích, školách, konferenčních sálech atd.
Impregnace není odolná vůči působení vody nebo chemickému čištění.
Složení: Směs dusíkatých a fosfátových sloučenin.
Působení: V případě požáru způsobí EUCAM-Syntex vznik inertních plynů a zuhelnatění látky. Přitom
se neuvolňují žádné toxické plyny ani halogenované látky.
Doba účinku: Při správném použití působí impregnace několik let.
Aroma: Bez vůně a zápachu.
Dávkování: Výrobek EUCAM-Syntex se dávkuje 200ml/m2.
Návod

k

použití:
Před
použitím
dobře
promíchejte
nebo
protřepejte!
Textilie se ponoří do roztoku, vyždímá se a vyvěšená se nechá uschnout. Pro
polstrování doporučujeme následující postup. EUCAM-Syntex se aplikuje v běžně
dostupné láhvi s rozprašovačem. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Pro vyšší
bezpečnost je možné provést zkoušku, zda při vzplanutí látka odolá ohni. Ošetřené
textilie se nesmí sušit složené nebo ve vodorovné poloze.

V závislosti na druhu vlákna může dojít ke ztrátě odolnosti proti roztrhnutí, narušení pevnosti nebo
změně barvy látky.
Uskladnění: Maximálně 12 měsíců. Jednou otevřené nádoby musí být skladovány dobře uzavřeny.
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek: EUCAM-Syntex neobsahuje
rozpouštědla, halogenované sloučeniny nebo jiné nebezpečné látky. Podle Vyhlášky o hodnocení
nebezpečných vlastností chemických látek nemusí být označen jako nebezpečná látka, neboť dle
klasifikace VbF nespadá pod hořlavé kapaliny.
Bezpečnost práce: Při použití výrobku EUCAM-Syntex je třeba dbát zvýšené pracovní bezpečnosti
a dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření při zacházení s chemikáliemi.
Kromě toho poukazujeme na platné osvědčení o zkoušce, jakož i na bezpečnostní list EU výrobku
EUCAM-Syntex.

