Leveringsomfang
• 56 x limstifter:
1
2
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INSTRUKTIONSBOG
Limstifter sæt

Lavet i Kina • Importeret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland

10 x guldglitter
10 x sølvglitter
36 x transparent

• 1 x instruktionsbog

Generelt
Instruktionsbog læses
og opbevares
Denne instruktionsbog hører til
disse Limstifter. Instruktionsbogen
indeholder vigtige oplysninger
om anvendelse og håndtering.
For at fremme forståelsen kaldes
Limstifterne i det følgende kun
„stifter“. Instruktionsbogen, specielt
sikkerhedsanvisningerne, skal
læses grundigt igennem, inden du
anvender stifterne. Tilsidesættelse
af denne instruktionsbog kan
forårsage alvorlige kvæstelser
eller skader. Instruktionsbogen
er baseret på de normer og
regler, som er gældende i Den
Europæiske Union. I udlandet
skal man også være opmærksom
på landsspecifikke retningslinjer
og bestemmelser. Du bedes
opbevare instruktionsbogen til
senere brug. Hvis du giver stifterne

videre til tredjemand, skal du
nødvendigvist også medlevere
denne instruktionsbog.
Denne instruktionsbog kan også
downloades på
www.wachsmuth-krogmann.com

Tegnforklaring
Følgende symboler og advarsler
kan ses i denne instruktionsbog
eller på emballagen.

ADVARSEL!
Dette symbol betegner en fare med
en mellemstor risikograd, som,
hvis den ikke undgås, kan medføre
døden eller en alvorlig kvæstelse.

HENVISNING!
Denne advarsel advarer mod
eventuelle materielle skader.
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Sikkerhed

forskriftsmæssig og
kan medføre materielle
Forskriftsmæssig
skader eller endda
anvendelse
personkvæstelser.
Stifterne er ikke legetøj
Stifterne er udelukkende
for børn. Producenten
til anvendelse i
eller forhandleren
modellerne KV-JQ101-G
tager ikke ansvar for
og KV-JQ101-P og
skader, som måtte være
Limpistoler, som
opstået på grund af ikke
anvender stifter med
forskriftsmæssig eller
7 mm diameter. Beregnet
forkert anvendelse.
til limning af materialer
som papir, træ, pap, plast,
læder, keramik, glas, stof,
Sikkerhedsanvisninger
kork, metal, etc. De er
udelukkende beregnet
ADVARSEL!
til privat brug og ikke
egnet til erhvervsmæssig
Hold emballageanvendelse.
materiale,
beskyttelsesfolie og
Anvend kun stifterne
smådele, som er beregnet
som beskrevet i denne
instruktionsbog. Enhver til forarbejdning,
utilgængelige for børn,
anden anvendelse
der er fare for kvælning.
betragtes som ikke
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Forsøg ikke at fjerne den
smeltede lim, men søg
lægehjælp.
Fare for forbrænding!
Forbrændt hud skal
dækkes med et rent
Lim bliver meget varm
plaster eller en ren
under anvendelse og
køler efter anvendelsen forbinding.
ikke straks af. Undgå ved Vent med at berøre
limen, til den er afkølet
eller umiddelbart efter
og hærdet.
anvendelsen direkte
kontakt med hud og
øjne med limen. Ved
arbejdet skal du bære
beskyttelsesbriller,
handsker og andet
beskyttende tøj. Såfremt
du brænder dig, eller
varm lim kommer
ind i øjnene, skal du
omgående holde det
berørte sted under
koldt vand i mindst
15 minutter.
ADVARSEL!
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ADVARSEL!
Fare for sundheden!
Opvarmet lim og
opvarmet materiale
kan forårsage
sundhedsskadelige
dampe.
- Dampe, som opstår
ved limning, må
ikke indåndes.
Sørg for passende
udluftning. Hvis der
ikke er tilstrækkelig
udluftning, skal du
bære åndedrætsværn
ved anvendelsen.

- Hvis du utilsigtet har
indåndet dampe, skal
du hurtigt gå ud i frisk
luft. Søg læge, hvis du
føler dig dårlig.
- Hvis lim er kommet ind
i munden, skal du skylle
grundigt med vand.
Søg læge, hvis du føler
ubehag.
- Tøj, som har været
i kontakt med limen,
skal vaskes grundigt.
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Fare for brand og
beskadigelse

- Den omgivende
temperatur og
materialerne, som skal
limes, må ikke være
koldere end +5 °C
og ikke varmere end
+50 °C.

Uhensigtsmæssig
håndtering af stifterne
kan føre til beskadigelser
- Anvend ikke
og endda brand.
brændbare
- Stifterne må så vidt
opløsningsmidler
muligt kun anvendes
til rengøring af
med materialer som
limstederne.
papir, træ, pap, plast,
- Hvis limen begynder
læder, keramik,
at brænde, skal du
glas, stof, kork eller
først tage tilstrækkeligt
metal. Sørg for, at det
materiale, som du limer, beskyttende tøj og
åndedrætsværn på,
er rent, tørt og uden
inden du slukker ilden.
fedt eller olie.
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Anvendelse
ADVARSEL!
Fare for kvæstelse og
beskadigelse!
- Inden du sætter stifterne
ind i din limpistol, skal
du læse sikkerheds
anvisningerne
i starten af denne
instruktionsbog.
- Vær opmærksom
på henvisningerne
i instruktionsbogen til
din limspistol for
at anvende stifterne.
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ADVARSEL!

Opbevaring

Tekniske data

Stifterne skal opbevares
på et tørt, køligt,
godt ventileret sted
utilgængeligt for børn.

Smeltetemperatur:
80 - 90 °C
Dimensioner
Limstifter:
( x I): ca. 7 mm x 100 mm
Varenummer: 4005803
WKNF8914

Bortskaffelse
Emballage bortskaffes
Bortskaf
emballagen
sorteret efter
materiale. Aflevér
pap og karton
som papiraffald,
folie i genbrugsindsamlingen.

