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BÚTORJAVÍTÓ STIFT 6-OS KÉSZLET, CIKKSZÁM 018905 

Használati utasítás: 

1. A fa-javítási munkákat mindig a legvilágosabb stifttel kezdje, majd szükség esetén folytassa sötétebb színárnyalattal, amíg 

el nem éri a kívánt árnyalatot. Mozgassa a stiftet enyhén a fa erezetének irányába. 

2. A felesleges maradékot azonnal törölje le puha ruhával. 

3. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.  

Vigyázat! Az összetevők koncentrált belélegzése káros vagy halálos lehet. 

 

VESZÉLY FIGYELMEZTETÉS: 

Hidrogénezett gyantasavakat és kolofóniumsavakat, valamint észtereket tartalmaz glicerin-fenuronnal, hidrogénnel, propil-

aminnal. 

 

H225 - Fokozottantűzveszélyes folyadék és gőz. H315 - Bőrirritáló hatású. H334 - Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket 

és légzési nehézségeket okozhat. H336 Álmosságot és szédülést okozhat. P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P210 - Hőtől, 

forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol kell tartani. Tilos a dohányzás. P260 - Ne lélegezze be a 

port / füstöt / gázt / ködöt / gőzt / aeroszolt. P262 - Ne kerüljön szembe, bőrre vagy ruházatra. P271 - Csak szabadban vagy 

jól szellőző helyen használja. 

ELSŐSEGÉLY: P315 - Azonnal orvoshoz kell fordulni / orvosi ellátást kell kérni. P301 + P330 + P331 - Lenyelés esetén: a szájat 

ki kell öblíteni. Tilos hánytatni. P302 + P352 - Bőrrel való érintkezés után: bő vízzel mossuk le. P304 + P340 - Belélegzés esetén: 

az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és biztosítani kell, hogy szabadon lélegezzen. P305 + P351 + P338 - Ha szembe 

kerül: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. Ha lehetséges, távolítsa el a kontaktlencséket. Folytassa az öblítést.  

 
 
 
 
 
 
 

 

OPRAVA NÁBYTKU STIFT SET 6, ČÍSLO VÝROBKU 018905 

Instrukce: 

 

1. Vždy začněte nejsvětlejším špendlíkem a pak v případě potřeby pokračujte tmavší barvou, dokud nedosáhnete 

požadovaného odstínu. Lehce posuňte špendlík k matici dřevěné žíly. 

2. Přebytečné zbytky ihned otřete měkkým hadříkem. 

3. V případě potřeby proces zopakujte. 

Pozor! Koncentrát složek může být vdechnutý nebo smrtelný. 

 

NEBEZPEČÍ: 

Obsahuje hydrogenované pryskyřičné kyseliny a kyseliny rosfonové, jakož i estery s glycerolem fenuron, hydrogenic, 

propylamin. 

 

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 - Dráždí kůži. H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu 

nebo dýchací potíže. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Uchovávejte 

mimo dosah tepla, horkých povrchů, filtrů, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Zákaz kouřit. P260 - Nevdechujte 

prach/kouř/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P262 - Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem. P271 - Používejte pouze venku nebo 

v dobře větraném prostoru. 

PRVNÍ POMOC: P315 - Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301 + P330 + P331 - Při požití: vypláchněte ústa. 

Nevyvolávejte zvracení. P302 + P352 - Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody. P304 + P340 - Při vdechování: přesuňte 

osobu na čerstvý vzduch a nechte ji odpočívat v poloze, která mu umožní pohodlné dýchání. P305 + P351 + P338 - Při kontaktu 

s očima: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky. Pokračujte ve 

vyplachování. 
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OPRAVA NÁBYTKU STIFT SET 6, ČÍSLO VÝROBKU 018905 

 

Inštrukcie: 

 

1. Vždy začnite najsvetlejším špendlíkom a potom v prípade potreby pokračujte tmavšou farbou, kým nedosiahnete 

požadovaný odtieň. Zľahka posuňte špendlík k iránskej matici drevenej žily. 

2. Prebytočné zvyšky ihneď utrite mäkkou handričkou. 

3. V prípade potreby proces zopakujte. 

Pozor! Koncentrát zložiek môže byť vdýchnutý alebo smrteľný. 

 

NEBEZPEČENSTVO: 

Obsahuje hydrogenované živicové kyseliny a kyseliny rosfónové, ako aj estery s glycerolom fenuron, hydrogenic, propylamín. 

 

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary. H315 - Dráždi kožu. H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy 

alebo dýchacie ťažkosti. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - 

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, filtrov, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. P260 - 

Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly. P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P271 - 

Používajte len vonku alebo v dobre vetranom priestore. 

PRVÁ POMOC: P315 - Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P301 + P330 + P331 - Pri požití: vypláchnite ústa. 

Nevyvolávajte zvracanie. P302 + P352 - Po kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody. P304 + P340 - Po vdýchnutí: 

presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. P305 + P351 + 

P338 - Po kontakte s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. 

Pokračujte vo vyplachovaní. 

 
 

 
Set compus din 6 ştifturi pentru reparat mobilier 
Nr. articol: 018905 
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE 

1. Începeți întotdeauna lucrările de reparare a lemnului cu ştiftul cel mai deschis la culoare 
și, dacă este necesar, continuați cu o nuanță mai închisă până când ajungeți la nuanța 
dorită. Mutați știftul ușor în direcția nervurilor lemnului.  

2. Ștergeți imediat orice exces cu o cârpă/lavetă moale. 
3. Dacă este necesar repetaţi operaţia. 

ATENŢIE: Inhalarea concentratului componentelor poate fi dăunătoare sau fatală. 
AVERTISMENT PERICOL: Conține acizi de rășină hidrogenată și acizi de colofoniu, precum și esteri 
cu glicerol fenuron, hidrogen, propilamină. H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili. H315 - Provoacă iritarea pielii. H334 – 
Dacă este inhalat, poate provoca alergii sau simptome de astm sau dificultăți de respirație. H336 Poate provoca somnolență 
sau amețeli. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P210 - A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de căldură. Fumatul interzis. 
P260 - Nu respirați praf, fum, gaz, aburi, vapori, aerosoli. P262 – Să nu intre în contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. 
P271 - A se utiliza numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. 
PRIM AJUTOR: P315 - Solicitați imediat asistență medicală. P301 + P330 + P331 - În caz de înghițire: clătiți gura. Nu vă 
provocați voma. P302 + P352 - După contactul cu pielea: spălați cu multă apă. P304 + P340 - Dacă este inhalat: duceţi persoana 
în cauză la aer curat, proaspăt și o aşezaţi într-o poziție confortabilă pentru respirație.  
P305 + P351 + P338 – Dacă intră în contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Dacă este posibil, scoateți 
lentilele de contact. Continuați să clătiți. 
 
 

 
 
 
 


