ISOKERNI LIIM KORSTNAPLOKKIDELE
Kasutusala: Toodet kasutatakse Isokerni
moodulelementidest kokkupandavate
korstende liimimisel.
Segu valmistamise juhis: Segada ca 1,2 l
veega 5 kg liimipulbrit ja seejärel oodata
ca 20 minutit, enne kui segu põhjalikult läbi
segada. Soovitame segada vispel-otsikuga
varustatud drelliga. Liimisegu tuleb ära
kasutada 5 tunni jooksul pärast
valmissegamist.
Liimimine: Liimimisel võib abivahendina
kasutada plastikkotti, millest liimitavale
pinnale pigistatakse ca 12 mm liimikihti.
Paigaldamisel väänatakse/surutakse detail
paika nii, et oleks tagatud kindel nakkumine.
Liitekohtadest väljavoolav liim tuleb viivitamatult lõõriosast eemaldada!
Materjali kulu: ca 3,0 kg/m. Kuivamisaeg:
Korstna võib kasutusele võtta 2 ööpäeva
pärast peale korstnamoodulite
kokkuliimimist.
Ladustamine:Suletud koti säilivusaeg
kuivas ruumis 1 aasta alates pakendil
märgitud tootmiskuupäevast.
Kasutusala: Lõõrielementide, korstnaplokkide liimine jmt.
Tervist kahjustavad omadused:
Sissehingamisel: Tolm võib põhjustada
ärritust bronhides ja kurgus ning tekitada köha.
Kokkupuutel nahaga: Tolm mõjub niiskele
nahale ärritavalt. Liimipulbri ja vee segu otsene
kokkupuude nahaga võib põhjustada
kõrvetavat kipitust.
Sattumisel silma: Liimitolm või veega segatud
liimipulbri pritsmed võivad põhjus-tada tõsiseid
silmakahjustusi.
Sattumisel siseelunditesse: Sattumisel
siseelunditesse põhjustab pulber suus, söögitorus, maos ja soolestikus tugevat ärritust.

Pikaajaline toime: Sagedane pikaajaline
liimitolmu sissehingamine võib põhjustada
tõsise kopsuhaiguse.
Juhiseid toote käsitsemiseks: Värske liimiseguga töötamisel on soovitatav kanda kindaid.
Esmaabi: Kui liimipulbrit või värske liimisegu
pritsmeid on silma sattunud, tuleb silma
viivitamatult loputada rohke veega vähemalt 15
minuti jooksul. Kui ärritus ei taandu,
tuleb pöörduda arsti poole.
Toote valmistamisel on kasutatud kroomiallergia ekseemnähtusid mittetekitavat
tsementi. Liimisegus leidub vees lahustuvat
kroomi kõige rohkem 2 mg kuivtsemendi kilo
kohta (vähemalt 12 kuu jooksul alates
pakendamispäevast ja normaalsetes
ladustamistingimustes).
MAL-kood: 00-4 (1993)
Lokaalselt ärritav toime (X)
Vältige liimitolmu sissehingamist.
Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.
Kui liimipulbrit satub silma, loputage kohe
põhjalikult rohke veega ja pöörduge arsti
poole. Toote segunemisel veega tekib
kaltsiumhüdroksiid, millel võib olla kõrvetav
toime nahale ja silmadele.
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