
Lisätään kovetetta (Mekp-50) 1-2 %:a kulloinkin käytettävään hartsin määrään. Sekoita huolelli-
sesti. Työskentely lämpötila min. 15 °C. Työskentelyaika 20-30 min (20 °C, 200 g, 2 % Mekp-50 mi-
tattu). Työaika lyhenee huomattavasti hartsin määrän kasvaessa.
 
Päälle maalattavissa 2-3 tunnin kuluttua, Pakcem:n  Pakla® Topcoatilla. Kylmä- ja/tai kostea ilma 
pidentää kuivumisaikaa. Jos laminaatti ehtii kovettua yli 12 h, suositellaan kevyttä hiontaa ja puh-
distusta Pakcem:n Pakla® Asetonilla, ennen maalausta.                   Sekoita ennen käyttöä. Säilytä 
tuote tiiviisti suljettuna ja viileässä. Työv. puhdistus Pakcem asetonilla. Varastointitakuu 1 v.
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PAKLA® Polyesterihartsi                                                                                                          Vaara / Fara
FI: Haitallista hengitettynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Syttyvä neste ja höyry. Epäillään heiken-
tävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä. Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa 
tai toistuvassa altistumisessa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta 
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut 
vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö 
r a i t - tiiseen 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 ilmenee pahoinvointia: Ota yh-

teys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, 
näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellis-

ten/ 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 up-
prepad exponering. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, 

öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. 
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla neds-
tänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INAND-

NING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen un-
derlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten 

i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATION-

SCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du 
måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/

regionala/nationella/internationella bestämmelser (Avfallslagen,646/2011). 
Ämne som bidrar till klassificeringen: styren CAS  100-42-5.       
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