
       
 
Technický list 
Vydání 02/08 
Identifikační č.: 
Verze č. 03 

dlo C 

1/2 
 
 

Ředi

 Ředidlo C1

Co
ns

tru
ct

io
n 

 
Ředidlo C 
Ředidlo 

 

Popis výrobku 
 

Ředidlo určené k ředění protikorozních nátěrů na ocel, na beton  a podlahy a k 
čištění nářadí a nástrojů používaných při aplikaci těchto na ocel, beton  a podlah. 
Podrobnosti informace k používání, maximální množství přidávaného ředidla je 
uvedeno v konkrétních technických listech nátěrů na ocel, beton, podlahy. 

Bezpečnostní předpisy První pomoc 
- při kontaktu s kůží vzniká nebezpečí podráždění . Postižené části pokožky 
důkladně omýt vodou, použít mast na ochranu pokožky, případně konzultovat 
s lékařem. 
- při zasažení očí  okamžitě opláchnout oči při otevřeném víčku 10-15 minut pod 
tekoucí vodou a konzultovat s lékařem . 
- po vdechnutí postiženého dopravit okamžitě z nebezpečné zóny na čerstvý 
vzduch. Případně okamžitě volat lékaře. 
- po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžitě 
zavolat lékaře. 
- při míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a oděv. 
- nenechejte vniknout do vody, půdy.Nesmí se dostat do rukou dětí. 
Ochranná opatření 
Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny na obalu i platné 
předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. 
Při míchání a zpracování noste ochranný oděv, brýle a rukavice, pracujte ve 
větraném prostředí. 
Při provádění nátěrů v úzkých nebo uzavřených prostorech, jámách, šachtách 
atd. je nutno v průběhu zpracování a schnutí zajistit dostatečné větrání. Dále zde 
nesmí být v průběhu této doby používán v žádném případě otevřený oheň, příp. 
jiné zápalné zdroje (např. svářečky). 
Pro prostory a oblasti, ve kterých je třeba počítat s vytvořením výbušné 
atmosféry, jsou určeny některé důležité. 
Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany   životního 
prostředí  jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. 
Odstraňování odpadu - Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Kód. č.: 07 03 04 
Způsoby  zneškodňování látky nebo přípravku: spálení ve spalovně 
nebezpečného odpadu, uložení na skládku nebezpečného odpadu nebo předání 
odborné  firmě k likvidaci. 
Ochrana ovzduší: 

Hustota 0,86 g/cm 3 

Obsah sušiny 12 % 
Obsah rozpouštědel VOC 0,89 kg/kg  

Upozornění Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo 
naši kontrolu. 
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s 
bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými 
daty) uvedeny v bezpečnostním listu. 
Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete 
na internetové adrese www.sika.cz. 
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Právní dodatek 
Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech 
z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních 
podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě 
podkladů, rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, nemusí být postup na základě 
uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Za 
uvedené informace firma Sika CZ, s.r.o. neručí a veškerá její doporučení jsou nezávazná. Především musí být 
zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním 
„Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího 
vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ – 624 00 Brno                     
Tel:  +420 546 422 464      e-mail: sika@cz.sika.com 
Fax: +420 546 422 400                        http://www.sika.cz  

 
2

 Ředidlo C
 


