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CZ: Kyanoakrylátové lepidlo na kov, plasty i elastomery.  
Návod k použití: Lepená místa musí být suchá a čistá. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Nanášejte 
úsporně - jen na jednu stranu a díly přitlačte a přidržte v přesné poloze. Ke spojení, dle materiálu, 
dojde za 2-20 sec., u kovů do 1 min., konečná pevnost je po 24hod. První pomoc: Expozice 
vdechováním: Přesuňte se na čerstvý vzduch, při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Kontakt 
s kůží: Spojenou kůži od sebe neodtrhávejte. Jemně sloupejte použitím tupého předmětu např. 
lžičky po navlhčení kůže teplou mýdlovou vodou. Jestliže jsou rty náhodně slepeny, použijte teplou 
vodu a maximálně vlhčete, odstraňte sliny z úst. Sloupněte nebo rolujte rty od sebe. Nepokoušejte 
se rty od sebe přímo odtrhnout. Kontakt s očima: Jestliže je oko slepené, uvolněte oční řasy 
přiložením vlhkého tamponu namočeného v teplé vodě. Oko udržujte pokryté do úplného uvolnění, 
obvykle to trvá 1-3 dny. Neotvírejte oko násilím. Lékařská pomoc by měla být vyhledána v případě, 
že pevné části kyanoakrylátu se nacházejí za očním víčkem a svým drsným povrchem mohou 
poškodit oko. Po požití: Ujistěte se, že jsou dýchací cesty volné. Sliny se budou pomalu oddělovat 
od vytvrzeného produktu z úst. (několik hodin). Bezpečnostní údaje: Obsahuje ethyl-(2- 
kyanoakrylát) Signální slovo: Varování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě 
slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování par. P280 Používejte 
ochranné rukavice/ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. P501 Rozlitý (rozsypaný) materiál a zbytky se likvidují v souladu s požadavky 
příslušných místních úřadů.Datum spotřeby/výroby viz obal. Obal s nespotřebovaným obsahem 
odevzdejte v místě sběru nebezpečného odpadu. Distributor: TOR Cheb, spol s r.o. Žírovice 101, 350 
02 Františkovy Lázně , tel: +420 354 420 021. 
 
 
SK: Kyano akrylátové lepidlo na kov, plasty aj elastoméry. 
Návod na použitie: Lepené miesta musia byť Suché a 
čisté. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Nanášejte úsporně 
– len na jednu stranu a diely pritlačte a pridrzte v presnej 
polohe. Ku spojeniu, podľa materiálu dӧjde za 2-20 
sekúnd, u kovov do 1 minúty, konečná pevnosť je po 24 
hod. Bezpečnostné údaje: Obsahuje Etyl 2-kyanoakrylát: 
H315 Dráždi kožu. H319 Spӧsobuje vážne podráždenie 
očí. H335 Mӧže spӧsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P 
305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrně vyplachujte vodou. Ak použivate 
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstraňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak 
podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Odpad a zbytky likvidujte 
v súlade požiadavkami příslušných miestnych orgánov. Doplňujúce informácie: EUH202 
Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. Výstražné slovo : Pozor. Prvá pomoc: Při vdýchnutí dopravte postihnutého na 
čerstvý vzduch. Při zasiahnutí pokožky neoddeľujte násilím. Ponechajte niekoľko minút odmočiť 
v mydlovej vode a za použitia predmetu s oblými hranami (napr.lyžica) nenásilne odlupujte. Při 
zasiahnutí očí a pre rozlepenie mihalnic zakryte oko tampónom navlhčeným vo vlažnej vode. Tvorbu 
slz, ktoré lepidlovyvolá, dopomӧže oku k jeho úplnému rozlepeniu po zhruba 1-3 dňoch. Do tej doby 
nechajte oko zavreté a zakryté. V prípade nalepenia akýchkoľvek hrubých čiastočiek v oku, ktoré 
pӧsobí abrazivne, vyhľadajte lekársku pomoc. Při požití sa uistite, či je priechodná dýchacia trubica. 
Lepidlo znemožní prehltanie. Dӧsledkom slín sa lepidlo za niekoľko hodín samo odstráni. Karta 
bezpečnostních údajov je k dispozícii odbornému uživateľovi na požiadanie. Znečistený obal so 
zvyškami produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu. Dátum výroby/spotreby: uvedený na obale. 
Distribútor: TOR Cheb, spol s r.o. Žírovice 101, 350 02 Františkovy Lázně, tel: +420 354 420 021. 
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kontaktné šošovky a ak je to možné, odstraňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak 
podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Odpad a zbytky likvidujte 
v súlade požiadavkami příslušných miestnych orgánov. Doplňujúce informácie: EUH202 
Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. Výstražné slovo : Pozor. Prvá pomoc: Při vdýchnutí dopravte postihnutého na 
čerstvý vzduch. Při zasiahnutí pokožky neoddeľujte násilím. Ponechajte niekoľko minút odmočiť 
v mydlovej vode a za použitia predmetu s oblými hranami (napr.lyžica) nenásilne odlupujte. Při 
zasiahnutí očí a pre rozlepenie mihalnic zakryte oko tampónom navlhčeným vo vlažnej vode. Tvorbu 
slz, ktoré lepidlovyvolá, dopomӧže oku k jeho úplnému rozlepeniu po zhruba 1-3 dňoch. Do tej doby 
nechajte oko zavreté a zakryté. V prípade nalepenia akýchkoľvek hrubých čiastočiek v oku, ktoré 
pӧsobí abrazivne, vyhľadajte lekársku pomoc. Při požití sa uistite, či je priechodná dýchacia trubica. 
Lepidlo znemožní prehltanie. Dӧsledkom slín sa lepidlo za niekoľko hodín samo odstráni. Karta 
bezpečnostních údajov je k dispozícii odbornému uživateľovi na požiadanie. Znečistený obal so 
zvyškami produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu. Dátum výroby/spotreby: uvedený na obale. 
Distribútor: TOR Cheb, spol s r.o. Žírovice 101, 350 02 Františkovy Lázně, tel: +420 354 420 021. 
 
 

Faster                                                               
 
CZ: Kyanoakrylátové lepidlo na kov, plasty i elastomery.  
Návod k použití: Lepená místa musí být suchá a čistá. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Nanášejte 
úsporně - jen na jednu stranu a díly přitlačte a přidržte v přesné poloze. Ke spojení, dle materiálu, 
dojde za 2-20 sec., u kovů do 1 min., konečná pevnost je po 24hod. První pomoc: Expozice 
vdechováním: Přesuňte se na čerstvý vzduch, při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Kontakt 
s kůží: Spojenou kůži od sebe neodtrhávejte. Jemně sloupejte použitím tupého předmětu např. 
lžičky po navlhčení kůže teplou mýdlovou vodou. Jestliže jsou rty náhodně slepeny, použijte teplou 
vodu a maximálně vlhčete, odstraňte sliny z úst. Sloupněte nebo rolujte rty od sebe. Nepokoušejte 
se rty od sebe přímo odtrhnout. Kontakt s očima: Jestliže je oko slepené, uvolněte oční řasy 
přiložením vlhkého tamponu namočeného v teplé vodě. Oko udržujte pokryté do úplného uvolnění, 
obvykle to trvá 1-3 dny. Neotvírejte oko násilím. Lékařská pomoc by měla být vyhledána v případě, 
že pevné části kyanoakrylátu se nacházejí za očním víčkem a svým drsným povrchem mohou 
poškodit oko. Po požití: Ujistěte se, že jsou dýchací cesty volné. Sliny se budou pomalu oddělovat 
od vytvrzeného produktu z úst. (několik hodin). Bezpečnostní údaje: Obsahuje ethyl-(2- 
kyanoakrylát) Signální slovo: Varování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě 
slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování par. P280 Používejte 
ochranné rukavice/ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. P501 Rozlitý (rozsypaný) materiál a zbytky se likvidují v souladu s požadavky 
příslušných místních úřadů.Datum spotřeby/výroby viz obal. Obal s nespotřebovaným obsahem 
odevzdejte v místě sběru nebezpečného odpadu. Distributor: TOR Cheb, spol s r.o. Žírovice 101, 350 
02 Františkovy Lázně , tel: +420 354 420 021. 
 
 
SK: Kyano akrylátové lepidlo na kov, plasty aj elastoméry. 
Návod na použitie: Lepené miesta musia byť Suché a 
čisté. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Nanášejte úsporně 
– len na jednu stranu a diely pritlačte a pridrzte v presnej 
polohe. Ku spojeniu, podľa materiálu dӧjde za 2-20 
sekúnd, u kovov do 1 minúty, konečná pevnosť je po 24 
hod. Bezpečnostné údaje: Obsahuje Etyl 2-kyanoakrylát: 
H315 Dráždi kožu. H319 Spӧsobuje vážne podráždenie 
očí. H335 Mӧže spӧsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
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slz, ktoré lepidlovyvolá, dopomӧže oku k jeho úplnému rozlepeniu po zhruba 1-3 dňoch. Do tej doby 
nechajte oko zavreté a zakryté. V prípade nalepenia akýchkoľvek hrubých čiastočiek v oku, ktoré 
pӧsobí abrazivne, vyhľadajte lekársku pomoc. Při požití sa uistite, či je priechodná dýchacia trubica. 
Lepidlo znemožní prehltanie. Dӧsledkom slín sa lepidlo za niekoľko hodín samo odstráni. Karta 
bezpečnostních údajov je k dispozícii odbornému uživateľovi na požiadanie. Znečistený obal so 
zvyškami produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu. Dátum výroby/spotreby: uvedený na obale. 
Distribútor: TOR Cheb, spol s r.o. Žírovice 101, 350 02 Františkovy Lázně, tel: +420 354 420 021. 
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