
 
 

 

Výrobek:                                                                            Datum aktualizace: 18.10.2021 
 

APEKO D1 
 
POPIS 
 
Složení a charakteristika výrobku: 
 
použijte pro lepení papíru, dřeva, kožených, korkových a dřevovláknitých materiálů 
 
Odstín: 
bílý 
 
Návod k použití:  
Lepidlo nanášíme nejlépe štětcem na určenou plochu k lepení a překryjeme druhou vrstvou. Lepenou plochu v případně 
potřeby zatížíme a necháme zaschnout. Lepidlo je ředitelné vodou, dle potřeby je možné malé množství vody přidat. 
Použité nástroje a ruce následně umyjte vodou.  
 
Ředidlo a mytí: 
Voda 
 
Skladovatelnost:  
skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném 
místě při teplotách 5 – 25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. 
 
Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci: 
Při vdechnutí                                                                                                                                                                                                                                    
Postiženého vyveďte na čerstvý vzduch. Oblast obličeje, zejména nosu, opláchněte čistou vodou. V případě potíží 
vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                    
Při styku s kůží                                                                                                                                                                                                                                 
Odložte potřísněný oděv, omyjte zasažené místo velkým množstvím, pokud možno vlažné vody. V případě potíží 
vyhledejte lékařskou pomoc.  
Při zasažení očí                                                                                                                                                                                                                                 
Okamžitě vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím) a držte je široce otevřená; pokud 
má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte 10 až 30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, 
aby nebylo zasaženo druhé oko. Nepoužívejte žádné neutralizační roztoky, pouze čistou, pokud možno vlažnou vodu. V 
případě potíží zajistěte lékařské ošetření, pokud možno u očního lékaře 
Při požití                                                                                                                                                                                                                                       
Nevyvolávejte zvracení! Nebezpečí dalších zdravotních rizik. Nemá-li postižený žádné potíže, kontaktujte Toxikologické 
informační centrum k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z 
originálního obalu nebo z bezpečnostního listu. 
U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.  
             
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: 
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Lepidlo nesmí přijít do styku s potravinami! Při práci dodržujte 
základní hygienická pravidla! 
 
 
 
 
Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při 
zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci 
nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu 
povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh 
aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní 
nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění. 
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