
Special Solvent Spray
Krāsu atšķaidītājs

Ātri izgaro žūšanas laikā
Vājš aromāts

Krāsu atšķaidītājs

TEHNISKIE DATI

Pielietojums Atšķaidītājs alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai pirms uzklāšanas ar augstspiediena
izsmidzinātāju. Piemērots arī darbarīku, detaļu, no dabiskiem materiāliem izgatavotu
priekšmetu un nelielu virsmu tīrīšanai.

Atšķaidītājs Special Solvent Spray izmantot saskaņā ar norādījumiem uz attiecīgā krāsu produkta
etiķetes.

Uzglabāšana Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Uzglabāšanas laiks Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Blīvums 0,7 kg/l, (ISO 12185).

Iepakojumi 1 l
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UN 1268

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
UZKLĀŠANA

Piemērots krāsotu, koka un metāla virsmu a rīšanai no eļļas, taukvielām un sveķiem. Tīrot krāsotu virsmu,
pārbaudīt Special Solvent Spray piemērotību uz neliela virsmas laukuma.
Tīrīšanas šķīduma sagatavošana: 0,1 litru Special Solvent Spray pievienot 10 litriem ziepjūdens vai cita
mazgāšanas līdzekļa šķīdumam.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Bīstami
Contains: ogļūdeņraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja
norij vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar
ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā a ecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma
vai e ķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un ci em
aizdegšanās avo em. Nesmēķēt. Izvairī es ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu.
Izmantot kai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairī es no izpla šanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus vai
aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējo es sazinie es ar SAINDĒŠANĀS
CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Glabāt slēgtā veidā. 
Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdens lpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar
vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē.

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU
www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA
82888
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Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi.
Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001.
Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta
lietošanas instrukciju. Izplatītājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371
67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com

http://www.vivacolor.lv

