
 

INFORMACE O PRODUKTU 

SYNTEKO RETARDER 
1670 

Směs rozpouštědel pro přidání do laku Synteko CLASSIC za účelem zpomalení 
odpařování rozpouštědla a tím prodloužení doby schnutí i při vyšších teplotách. 
 

OBLAST POUŽITÍ: 

K přidání do laku Synteko CLASSIC 
 

TECHNICKÁ DATA: 

Základní materiál Směs rozpouštědel 

Rozpouštědlo směs etanolu a sloučeniny 
rozpouštědel (ketonů) 

Hustota cca 900 kg/m³  
 

Hořlavost Vysoce vznětlivý - již při 14°C 

Skladování Není citlivý na mráz 

Trvanlivost V uzavřeném obalu 24 měsíců 
od data výroby (uvedeno na 
obale) 

Velikost balení 1l 

 

ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití naleznete v našich bezpečnostních listech na www.schonox.cz.  
Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací. 
 

Nebezpečí! Vysoce hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně 
uzavřený. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.  Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
Uchovávejte v chladu. Odstraňte obal/obsah v souladu s místními předpisy, např. ve sběrně nebezpečného odpadu. Může způsobit poškození 
orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Obsahuje: aceton. Může způsobit alergickou reakci.  
 

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou 

výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a 

poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků. 

POKYNY K POUŽITÍ 

Synteko CLASSIC 1636, 1637 a 1646 mohou být ředěny maximálně 5 % pomocí Synteko RETARDER. Přidejte Synteko 
RETARDER do laku bez tužidla a dobře zamíchejte. Teprve potom přidejte Synteko Hardener 1647. Synteko RETARDER je 
možné použít pouze v poslední vrstvě. 
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