
 

 

UWAGA   
DO UŻYTKU BEZPOŚREDNIO PO OTWARCIU. 

W CELU EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ZALET 

PRODUKTU NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE  

Z INSTRUKCJĄ PONIŻEJ. 

 

OPAKOWANIE ZAWIERA: 
Rękawice ochronne 

 

 

Papier ścierny 
 

 

POLYTEX 570 

 

 

INSTRUKCJA 
KROK 1 
 
Naprawianą powierzchnię 
oczyścić papierem 
ściernym. 
Przed naprawą rur należy 
zamknąć przepływ 
medium. 

 

KROK 3 
 
Owinąć spiralnie 
naprawiany element   
w obszarze nie mniejszym 
niż 5 cm od miejsca 
uszkodzenia. 
Podczas owijania taśmę 
należy lekko naciągać. 

 
KROK 2 
 
Założyć rękawice 
ochronne. 
Zanurzyć produkt w 
pojemniku z wodą przez 
5÷10 sekund.  
Wycisnąć nadmiar wody. 

 

KROK 4 
 
Wygładzić dokładnie 
powierzchnię nałożonej 
taśmy używając dużej ilości 
wody. 
Uwagi: 
Czas utwardzania: 20min. 
Całkowita wytrzymałość: 
po 24h. 

 
 

OSTRZEŻENIE: PRODUKT POLYTEX 570 TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. 

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO INSTALACJI GAZOWYCH. 

 
Pierwsza pomoc (wdech, skóra, oczy itp.) 

Unikaj dotykania skóry, oczu i wdychania 

Kontakt z oczami: Przepłukać oczy dużą ilością wody. Jeśli objawy utrzymują 

się, należy zwrócić się o pomoc lekarską. 

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Natychmiast spłukać 

skórę dużą ilością wody. Uzyskaj pomoc medyczną. Zużyj zanieczyszczoną 

odzież i wyczyść buty przed ponownym użyciem. 

Wdychanie: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze. W razie pojawienia się 

objawów / objawów należy uzyskać pomoc lekarską. 

W przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie zaleci tego 

personel medyczny. Daj ofierze dwie szklanki wody. Nigdy nie podawać 

niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Uzyskaj pomoc medyczną. 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
USE IMMEDIATELY AFTER OPENING. 

FOR EFFECTIVE USE OF THE PRODUCT BENEFITS 

SEE BELOW FOR INSTRUCTIONS. 

 
 

PACKAGE CONTAINS: 
Protective gloves 

 

 

Sandpaper 
 

 

POLYTEX 570 

 

 

INSTRUCTION 
STEP 1 
 
Clean the surface with 
sandpaper. 
Close the flow (medium) 
before repairing. 

 

STEP 3 
 
Wrap spirally the repaired 
element in an area not less 
than 5 cm from the 
damage. 
Wrap the tape tightly. 

 

STEP 2 
 
Put on protective 
gloves. 
Submerge the roll in a 
bucket of water for  
5÷10 seconds. 
Squeeze excess water. 

 

STEP 4 
 
Smooth thoroughly the 
surface of the tape with a 
lot of water.  
Comments: 
Curing time: 20min. 
Total strength: after 24h. 

 
 

 

 

WARNING: KEEP POLYTEX 570 OUT OF REACH OF CHIDREN. 

THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR GAS INSTALLATIONS. 

 

First Aid (Inhale, skin, eyes etc.) 

Avoid touching skin, eyes and inhaling 

Eye Contact: Flush eyes with large amounts of water. If signs/symptoms 

persist, get medical attention. 

Skin Contact: Remove contaminated clothing and shoes. Immediately 

flush skin with large amounts of water. Get medical attention. Wash 

contaminated clothing and clean shoes before reuse. 

Inhalation: Remove person to fresh air. If signs/symptoms develop, get 

medical attention. 

If Swallowed: Do not induce vomiting unless instructed to do so by 

medical personnel. Give victim two glasses of water. Never give anything 

by mouth to an unconscious person. Get medical attention. 


