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TERMÉKTÍPUS Alkid festékek és lakkok hígítója, szórással való felhordás esetén. 

 

A TERMÉK KIEMELT  Alkalmas alkid festékek és lakkok hígítójaként, szórás esetén.  

TULAJDONSÁGAI ÉS  Alkalmas a festék fröccsenések eltávolítására, a festőszerszámok  

JAVASOLT FEL-              tisztítására. 

HASZNÁLÁSI  Hígítási arányok minden esetben a festék termékleírásában 

TERÜLETE              találhatók. 

 

 

 

 

 

MŰSZAKI ADATOK 

 

Sűrűség   0,7 g/cm3 

 

Szag    Erős szagú 
 

Öngyulladási hőmérséklet 260oC  

 

Lobbanáspont   <0oC 

 

Összetevők Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok 

 

Kiszerelések 1 l, 3 l 

 

Szavatossági idő 5 év, eredeti, gyárilag lezárt csomagolásban, megfelelően tárolva. 

 

Termékkód 006 1032 
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HASZNÁLATI  Használat előtt állítsa be a szórásos eljárással felhordani kívánt festék 

UTASÍTÁSOK megfelelő viszkozitását 1032-es jelzőszámú hígító hozzákeverésével, a 

festék termékleírásában megadott hígítási arányok betartása mellett. A 

nem megfelelő hígítási arány gyengíti a bevonat tulajdonságait és rontja 

annak hatékonyságát. 

 

 

TÁROLÁS Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és 

jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól, ételtől és italtól. Tilos 

a dohányzás. Tárolja és használja hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól vagy más 

gyújtóforrástól védve. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. A már kinyitott 

tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított 

helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Tárolási 

hőmérséklet: +5°C - +25°C. Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! 

 

EGÉSZSÉGÜGYI Veszély. 

ÉS BIZTONSÁGI Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Bőrirritáló hatású. Lenyelve és a 

INFORMÁCIÓK  és a légutakba kerülve halálos lehet. Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Kerülje a 

köd/gőzök/permet belélegzését. Védőkesztyű használata kötelező. Kizárólag 

szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Hőtől, forró felületektől, 

szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. LENYELÉS ESETÉN: 

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS 

hánytatni. Elzárva tárolandó. 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM A hulladékot hulladéktárolóba kell szállítani. A folyékony hulladék és a 

tisztítószerek veszélyes hulladéknak számítanak és nem önthetők csatornába 

vagy csatornarendszerbe. Eltávolításukkor vegye figyelembe az országában 

érvényes szabályozásokat. A megmaradt hulladékot engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelő telepre kell vinni. 

  

 

 

 

 

 

 

 
A fenti információ a gyártó legjobb tudására, gyakorlati tapasztalataira és laboratóriumi tesztekre alapul. A termékek minőségét az operációs rendszer 

garantálja, mely az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Gyártóként nem lehetünk hatással a termék felhasználási 

körülményeire, vagy a számtalan tényezőre, amely a termék felhasználását, illetve felhordását befolyásolja. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen 

kárért, ami a termék nem rendeltetésszerű felhasználásból vagy a felhasználási utasítások be nem tartásából ered. 


