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1 POPIS PRODUKTU 

 Systémový produkt. Pro úpravu viskozity produktu EP Prime při aplikaci válečkem. 

  

2 POUŽITÍ 

 V poměru míchání 10:1 přidat do základního produktu EP Prime. Celkovou směs nanést stejnoměrně v dávce cca 
100 ml/m2 lakovacím válečkem Aquatop nebo Olejovacím válečkem na čistý, vybroušený a soudržný podklad. Na 
silně savých površích nanést takové množství, až dojde k nasycení povrchu. 

  

3 SPOTŘEBA 

 10 ml/m2 (100 m2 z 1 litru) v závislosti na skutečné savosti povrchu je zvýšená spotřeba možná.  
 

4 DOBA SCHNUTÍ 

 Viz technický list produktu EP Prime. 

  

5 SKLADOVÁNÍ 

 Skladovat v chladu a suchu. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.  
 

  

6 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: směs rozpouštědel 
ADR/RID: UN 1170, 3/II 
CLP/GHS: GHS 02, Nebezpečí. Hořlavé látky. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými 
povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uzemněte a upevněte obal a 
odběrové zařízení. Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí. Používejte 
ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Odstraňte obsah/obal 
podle místních/regionálních/národních/mezinárodních předpisů. UFI: J1X0-8027-2009-E91X 
Pro další údaje k označení a pro bezpečné používání si prosím prostudujte důkladně bezpečnostní list. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné obaly vyhoďte do domácího odpadu k další recyklaci.  

  

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 - Dbát také na všechna upozornění v technickém listu produktu EP Prime a na všechny údaje v 
bezpečnostním listu. 
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10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: 
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.   
- Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání. 
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-
schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Výroba · Vývoj · Logistika 

Dr. Schutz GmbH 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16  
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com 
 

Výhradní partner pro ČR a SR 

floorcolor s.r.o. 
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +420 / 515 227 272 
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz  
 

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu 
techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržováním stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na 
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní 
odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. 
Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být 
dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze 
svoji platnost. 
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