
Pakla® L Lasikuitukitti     FI: Haitallista hengitettynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Syttyvä neste ja 
höyry. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä. Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa elimiä 

pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ 
kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. 

Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista 
vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 

piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: 
Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten 

mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). Luokitteluun vaikuttavat aineet: Styreeni CAS 100-42-5.

SV: Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Brandfarlig vätska och ånga. Misstänks kunna skada fertiliteten 
eller det ofödda barnet. Irriterar huden. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Använd skyddshandskar/ 

skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med 
vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt 

med vatten i �era minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök 
läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (Avfallslagen, 646/2011). Ämne som 

bidrar till klassi�ceringen: styren CAS 100-42-5. 

Käyttöohje
Pakla L lasikuitukitti on lasikuituvahvisteinen muovikitti. Lasikuitukittiä käytetään 
lasikuiturakenteiden reikien ja murtumien korjauksiin sekä pelleissä olevien 
ruostevikojen ja rikkoutumien paikkaamiseen. Pakla kitit käyvät myös 
käsitellyille metalleille. Korjattava kohta puhdistetaan ja hiotaan 
perusteellisesti niin, että väri ja ruoste irtoavat. Kovetinta sekoitetaan 
kittiin huolellisesti 1 %. Seos levitetään välittömästi hionnan 
jälkeen korjauskohtaan lastalla. HUOM!  Valmista seosta vain 
määrä, jonka saat levitettyä noin 5 minuutissa. Sen 
jälkeen seos alkaa kovettua. Kovettumisen jälkeen 
voidaan pintahionta suorittaa koneellisesti. 
HUOM! Kitti on säilytettävä hyvin suljettuna 
viileässä. Varastointitakuu 1 v.

Nettopaino: 500g    
Kovetin: 10 g

500 g
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