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Fotopozitivni lak za izdelovanje tiskanih vezij po foto (jedkalnem) 
postopku. Vsebina doze 200 ml. 
 
OOPPIISS  
Fotopozitivni lak v mešanici topila. Sprej-doza (tlačna posoda za 
plin, aerosol) z dimetiletrom kot pogonskim plinom. Uporaba za 
izdelovanje tiskanih vezij in fotolitografij. 
 
NNEEVVAARRNNOOSSTTII  
Zdravje in varnost: lahko vnetljivo (R12), draži oči. 
Drugi nasveti: doze – spreji lahko pri segretju nad 50 stopinj 
Celzija eksplodirajo! Po uporabi ne odpirajte nasilno!  Ne pršite 
proti plamenu ali žarečim predmetom. 
 
PPRRVVAA  PPOOMMOOČČ  
Splošni nasveti: pri neobičajnih ali nenehnih simptomih vedno 
dobite zdravniški nasvet 
Kontakt z očmi: dražeče 
Kontakt s kožo: daljši kontakt lahko vodi do draženja 
Vdihavanje: zaradi prevelike količine vdihanega lahko pride do 
glavobola, slabosti ali vrtoglavice. Pacienta odpeljite na svež zrak 
Požiranje: po bljuvanju je verjetna aspiracija v pljuča. Tekočine 
lahko vodijo do kemične pnevmonije. Posvetujte se z zdravnikom. 
 
OODDPPRRAAVVLLJJAANNJJEE  PPOOŽŽAARRAA  
Vnetišče:  < 0 stopinj Celzija  
Gasivo: vodni sprej ali razpršeno škropivo, alkoholno obstojna 
pena, suhe kemikalije ali ogljikov dioksid 
Posebni ukrepi: posode, ki so izpostavljene požaru, ohladite s 
curkom vode ali odstranite od žarišča, če je to možno brez 
nevarnosti 
Posebne nevarnosti : spreji lahko pri segretju nad 50 stopinj Celzija 
eksplodirajo 
 
FFIIZZIIKKAALLNNII  IINN  KKEEMMIIČČNNII  PPOODDAATTKKII  
Oblika  agregatno stanje: sprej-doza (pod pritiskom, 
aerosol) 
  Barva: modra 
  Vonj: topilo 
Taljivost  < -20 stopinj Celzija 
Vrelišče  56 ... 145 stopinj Celzija  
Relativna gostota 0,78 (pri 20 stopinj Celzija, voda = 1) 
Topljivost v vodi mešano 
Vnetišče  < 0 stopinj Celzija  
Samovžig  > 200 stopinj Celzija  
 
SSTTAABBIILLNNOOSSTT  IINN  RREEAAKKTTIIVVNNOOSSTT  
Uporabljajte le v dobro prezračenih območjih. Ne uporabljajte v 
bližini vročine in vnetljivih virov. Posodo varujte pred sončnimi 
žarki in temperaturami nad 50 stopinj Celzija. V bližini ne kadite. 
Izogibajte se bližini močno oksidirnih sredstev. Nevarni produkti 
zaradi razpada: saje, produkti iz ogljikovodika, dušika. Pazite, da 
ne pride v roke otrokom!  
 
NNEEVVAARRNNOOSSTTII  
Zdravje in varnost: lahko vnetljivo (R12), draži oči (R36) 
Drugi nasveti: doze – spreji lahko pri segretju nad 50 stopinj 
Celzija eksplodirajo 
 
UUKKRREEPPII  PPRRII  IIZZLLOOČČAANNJJUU  
Osebni varnostni ukrepi: vse vnetljive vire izključite. Poskrbite za 
dobro zračenje. 
Okoljevarstveni ukrepi: preprečite iztek v odpadne vode, talne 
vode, površinske vode in zemljo 
Metoda čiščenja: z nevnetljivimi tekočinsko vpojnimi materiali 
 
PPOOSSTTOOPPAANNJJEE  IINN  SSKKLLAADDIIŠŠČČEENNJJEE    
Uporabljajte le v dobro prezračenih območjih. Ne uporabljajte v 
bližini vročine in vnetljivih virov. Posodo varujte pred sončnimi 
žarki in temperaturami nad 50 stopinj Celzija. 
Pazite, da ne pride v roke otrokom! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija 
zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je 
dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali 
posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne 
izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. 
Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha 
pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, 

samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, 
potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k 
aparatu 

• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega 

ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali 

zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje 
ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno 
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali 
jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben 
zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske 
odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij 
in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo 
vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z 
novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja 
z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih 
pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic 
d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne 
velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri 
transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za 
obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na 
naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 
Grosuplje. 


