
DVOUSLOŽKOVÝ 
EPOXIDOVÝ TMEL 
NA RYCHLÉ OPRAVY 
DĚR A PRASKLIN

TWO-COMPONENT
EPOXIDIC DOPE FOR 
A RAPID REPAIR OF LEAKS

POUŽITÍ
Vhodné k opravám: trubek pod vodou, 
bazénů, nádrží, spojů, trvalých těsnění; 
v domě, na autě, na lodi či v přívěsu. 
Opravuje kovy, plasty, dřevo atd.

APPLICATIONS
Suitable to repair: underwater pipes, 
swimming pools, tanks, couplings, 
permanent seals, in houses, cars, 
boats, caravans. It repairs metals, 
plastic, wood, etc.

www.facot.it

VÝROBEK K PROFESIONÁLNÍMU POUŽITÍ
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Hmotnost 50g
Cont.  50g

NÁVOD: 
nou dávku EPOSTIXu a promněte ji důkladně rukou v mokré rukavici • Přimáčk-
něte hmotu na opravované místo • Odstraňte přebytečné množství a místo 
uhlaďte rukou • Hmotu je nutno zpracovat do 2 minut • Doba tuhnutí 20 minut
• Maximálního vytvrzení je dosaženo po 1 hodině • Nepoužívat na trubky pod 
tlakem, nebo v takovém případě utěsnit kouskem dřeva přilepeným lepicí páskou.
INSTRUCTIONS:  Clean the area to be repaired from rust, dirt and scales, cut a 

wet gloves • Press the product on the section to be repaired • Remove the  
product in excess, and smooth with your hands • 2 minutes are needed for the 
repair • Ready after 20 minutes • Maximum setting time: 1 hour • Do not apply 
on pipes under pressure or in this case jam it with a piece of wood, held with an 
adhesive tape.

VAROVÁNÍ - WARNINGS

DRÁŽDIVÝ

Očistěte opravované místo od rzi, nečistot a krust, oddělte dostateč-

R36/38: Dráždí oči a kůži. Irritating to eyes and skin. R43:  Může 
vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. May cause sensitization by skin 
contact. R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodnímprostředí. Harmful to 
aquatic organism, may cause long-term adverse effects in the 
aquatic environment.Obsahuje epoxidové pryskyřice. It contains 
epoxidic resins.
S2: Uchovávejte z dosahu dětí. Keep out of the reach of children. 
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc. In case of contact with eyes, rinse 
immediately with plenty of water and seek medical advice. S28: Při 
styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím teplé vody. After 
contact with skin, wash immediately with plenty of water.  S37: 
Používejte vhodné ochranné rukavice. Wear suitable gloves. S61:  
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Avoid release to the 
environment.


