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ASDecorative TM SOLVENT – ROZCIEŃCZALNIK
Przeznaczenie i opis produktu:

ASDecorativeTM SOLVENT TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Specjalna mieszanka rozpuszczalników rozcieoczających do poliuretanowej powłoki zabezpieczającej ASDecorativeTMSEALER S .

Przygotowanie podłoża:
Opis produktu :

Podłoże należy przygotowad zgodnie z opisem podanym w karcie technicznej ASDecorativeTMSEALER S .

Przygotowanie produktu do aplikacji:
Opis produktu :

Produkt i jego opary są łatwopalne. Otwierad i używad jedynie po upewnieniu się że w pobliżu nie ma czynników mogących powodowad zapłon.

Aplikacja produktu:
Opis produktu :

Produkt należy aplikowad zgodnie z opisem w karcie technicznej ASDecorativeTMSEALER S .

Dane techniczne produktu:
Opis produktu :

Gęstośd:
0,88 g/cm3 w 20ºC
Rozpuszczalnośd:
Słabo rozpuszczalny w wodzie.
Płyn:
Bezbarwny
Postad w temp 20℃ :
płyn
Temperatura samozapłonu :
427 ℃
Początkowa temp. wrzenia pod cieśn. atm : 86 ℃
Temperatura Zapłonu:
1℃
Dodatkowe informacje w karcie charakterystyki SDS

Środki ostrożności:
Opis produktu
Produkt
do użytku: profesjonalnego. Obowiązują regulacje ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy jak przy pracy z produktami lakierniczymi. W
trakcie aplikacji stosowad właściwe środki ochrony osobistej, rękawice i okulary oraz maskę ochronną. Aplikowad z dala od źródeł ognia.
Jako że jest to produkt rozpuszczalnikowy, należy stosowad go w pomieszczeniach wentylowanych i przy zastosowaniu odpowiednich środków
bezpieczeostwa. Chronid pojemniki przed wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim narażaniem na promieniowanie słoneczne. W trakcie stosowania
preparatu nie należy spożywad posiłków, napojów ani palid. W przypadku kontaktu produktu z oczami, przemyd je obficie czystą wodą. Toksyczny w
przypadku połknięcia. Przechowywad w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Należy podjąd wszystkie konieczne działania, aby w maksymalnym stopniu zapobiec powstawanie odpadów. Należy przeanalizowad możliwe metody
recyklingu. Nie wylewad do ścieków lub skażając środowisko. Ewentualnych odpadów pozbyd się w autoryzowanym punkcie zbioru
odpadów. Odpady należy usuwad oraz należy postępowad z nimi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Neutralizacja oraz zniszczenie produktu muszą byd dokonane poprzez kontrolowane spalanie w specjalnych spalarniach odpadów chemicznych, jednakże
zgodnie z miejscowymi regulacjami.

Przechowywanie i okres przydatności do użycia:
Opis produktu :

Przechowywad zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywad w oddzielonym i szczelnym miejscu. Przechowywad w oryginalnym opakowaniu z dala
od bezpośredniego działania światła słonecznego, w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od materiałów niekompatybilnych, jedzenia i picia.
Trzymad w zamknięciu. Usunąd źródła zapłonu. Trzymad się z dala od materiałów utleniających. Utrzymad pojemnik szczelnie zamknięty do momentu
użycia rozpuszczalnika. Otwarte pojemniki należy dokładnie i ostrożnie zamknąd i ustawid w pozycji pionowej, aby uniknąd rozlania. Nie przechowywad w
pojemnikach nieetykietowanych. Należy zapobiegad zanieczyszczeniu środowiska. Usuwad zgodnie z miejscowymi przepisami.

Opakowania:
Opis produktu
:
Dostępne
opakowania
: 5l, 1l , 0.3l

Uwagi:
Opis
produktu :
UWAGI
PRAWNE
Wszystkie podane dane techniczne oparte są na próbach i badaniach laboratoryjnych i nie zwalniają wykonawcy od wykonania próbnej aplikacji. Praktyczne wyniki mogą różnid się od podanych w związku z
różnymi warunkami panującymi w warunkach konkretnej realizacji na które producent i dystrybutor nie może mied wpływu. Wszelkie zamieszczone wyżej informacje, a szczególnie dotyczące sposobu użycia i
sposobu działania podane są w dobrej wierze, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia producenta i dystrybutora i odnoszą się do produktów przechowywanych i używanych zgodnie z
zaleceniami producenta. Mając na uwadze różnice w sposobie oraz warunkach użytkowania i aplikacji należy wykonad próby aplikacji w danych warunkach i dokonania oceny działania produktu. Użytkownik
produktu zobowiązany jest do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z zastosowaniem wymogów i zaleceo producenta oraz ogólnej wiedzy budowlanej i zasad bezpieczeostwa oraz
obowiązującego prawa.
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