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Special Solvent Spray
Vedeldi
 Vähese lõhnaga
 Lendub kiiresti kuivamise ajal

TEHNILISED ANDMED
Kasutuskoht

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

Tüüp

Lakibensiin

Säilitamine

Toode on külmakindel.
Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud
kuupäevani.

Säilivusaeg
Tihedus

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

Pakendid

0,5L; 1,0L
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KASUTUSJUHEND
VEDELDAMINE
Kasuta vedeldit Special Solvent Spray vastavalt toote etiketil olevatele juhistele.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt liigne värv või lakk koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent
Spray.
PINNA HOOLDAMINE
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

UN 1268

Sisaldab: Süsivesinikud, C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised. EÜ number 927-510-4. Väga tuleohtlik vedelik ja
aur. Põhjustab naha ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel või hingamisteedesse
sattumisel võib olla surmav. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat
toimet. Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/ lahtisest leegist. – Mitte suitsetada. Vältida kemikaali
sattumist keskkonda. Kanda kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. ALLANEELAMISEL: Võtta
viivitamatult ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga. SISSEHINGAMISEL: Viia kannatanu värske õhu kätte ja
hoida puhkeasendis, mis kergendab hingamist. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakendit tihedalt
suletuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada
kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike
kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORT
Toode on külmakindel.
TOOTE LISAINFO
www.vivacolor.ee

NB! 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.
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