
Special Solvent Spray
Vedeldi värvile

Lendub kiiresti kuivamise ajal
Vähese lõhnaga

Vedeldi värvile

TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht Alküüd- ja õlivärvide ning -lakkide vedeldamiseks kõrgsurvepihusti kasutamiseks. Sobib
ka töövahendite, detailide, naturaalsest materjalist esemete ja väiksemate pindade
puhastamiseks.

Vedeldi Kasuta vedeldit Special Solvent Spray vastavalt toote etiketil olevatele juhistele.

Säilitamine Toode on külmakindel.

Säilivusaeg Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.

Tihedus 0,7 kg/l, (ISO 12185).

Pakendid 1 l
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UN 1268

KASUTUSJUHEND
PINNALE KANDMINE

Sobib värvitud pindade ning puit- ja metallpindade puhastamiseks rasvast ja õlist või oksavaigust. Värvitud pinna
puhastamisel proovida eelnevalt väiksel pinnal vedeldi Special Solvent Spray sobivust. Pesemislahuse
valmistamine: lisa 0,1 liitrit vedeldit Special Solvent Spray 10 liitrile seebi või muu pesuaine vesilahusele.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Ettevaatust
Contains: süsivesinikud, C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid. Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
Allaneelamisel või hingamisteedesse sa umisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada
unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Ars  poole pöördudes võ a kaasa toote
pakend või e ke . Hoida lastele kä esaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest,
sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mi e suitsetada. Väl da
tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes väli ngimustes või häs
ven leeritavas kohas. Väl da sa umist keskkonda. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või
näokaitset. ALLANEELAMISE KORRAL: Võ a viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või ars ga. MITTE
kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult. 
Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunk  vastavalt piirkondlikele õigusak dele. Tühi, kuiv taara
suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusak de kohaselt. Väl da lekkimist
kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse.
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Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte
praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja
ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest. AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Tel +372 650 1111, e-post:
info.ee@tikkurila.com

http://www.vivacolor.ee

