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TECHNICKÝ LIST - CZ 
Ředidlo do šelakových politur - Isopropanol 
 
Vlastnosti výrobku 
Výrobek Ředidlo do šelakových politur je určené pro ředění šelakových politur, pryskyřice, barev, 
oleje a inkoustu. Jedná se velmi čisté ředidlo Isopropanol. Lze ho také použít pro rozpouštění šupinek 
šelaku, k čištění nástrojů, které se používají pro nanášení laku na alkoholové bázi.  
 
Složení výrobku 
Složení: isopropanol >99% (Index: 603-117-00-0). 
Hustota prokuktu: 0,782-0,788 g/cm³.  
Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,99 kg/kg.  
Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,599 kg/kg.  
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek kat. B (a): 850 g/l.  
Maximální obsah těkavých látek v produktu (VOC): 197 g/250ml  
 
Upozornění 
Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti! 
Není určeno ke konzumaci! 
 
Bezpečnostní pokyny - NEBEZPEČÍ 
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.  
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.  
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření.  
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.  
P261: Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. 
P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.   
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
P405: Skladujte uzamčené.  
P410+403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.  
P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci 
odpadů nebo na místo určené obcí.  
 
Technická data 
Doba skladování: minimálně 3 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě) 
Obsah balení: 250 ml, 500 ml  
UN1219 
 
Prodejce 
CZECH KÖNIG, s.r.o. 
Dřevařská 491 
500 03 Hradec Králové 
Tel./Fax: +420 493 034 118 
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272 
E-mail: info@czech-konig.com 
Web: www.czech-konig.com 
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Riedidlo do šelakových politúr – Izopropanol  
 
Vlastnosti výrobku 
Výrobok Riedidlo do šelakových politúr je určené pre riedenie šelakových politúr, živice, farieb, oleje 
a atramentu. Jedná sa veľmi čisté riedidlo Izopropanol. Možno ho tiež použiť pre rozpúšťanie šupiniek 
šelaku, na čistenie nástrojov, ktoré sa používajú pre nanášanie laku na alkoholovej báze. 
 
Zloženie výrobku 
Zloženie: izopropanol >99% (Index: 603-117-00-0). 
Hustota produktu: 0,782-0,788 g/cm³.  
Obsah organických rozpúšťadiel (VOC): 0,99 kg/kg.  
Obsah celkového organického uhlíka (TOC): 0,599 kg/kg.  
Maximálny prah obsahu prchavých látok kat. B (a): 850 g/l.  
Maximálny obsah prchavých látok v produkte (VOC): 197 g/250ml  
 
Upozornenie 
Nebezpečenstvo ohňa! Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti!  
Nie je určené na konzumáciu! 
 
Bezpečnostné pokyny – NEBEZPEČENSTVO 
H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. 
P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 
P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 
P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P337+313: Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P410+403: Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. 
P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súladě s miestnými predpismi odovzdaním osobe opravnenej na 
likvidáciu odpadu alebo miesto určené obcou.   
 
Technické údaje 
Doba skladovania: minimálne 3 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)  
Obsah balenia: 250 ml, 500 ml  
UN1219 
 
Predajca 
CZECH KÖNIG, s.r.o. 
Dřevařská 491 
500 03 Hradec Králové, Česká republika 
Tel./Fax: +420 493 034 118 
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272 
E-mail: info@czech-konig.com 
Web: www.czech-konig.com 
 
 
 


