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ŚNIEŻKA NA RDZĘ ROZCIEŃCZALNIK DO GRUNTOEMALII

ZASTOSOWANIE
Rozcieńczalnik NA RDZĘ stosuje się w celu doprowadzenia do lepkości roboczej gruntoemalii Śnieżka NA RDZĘ. Zalecany jest także do
odtłuszczania powierzchni przed malowaniem, jak również czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.
WŁAŚCIWOŚCI WYROBU
Gęstość

[g/cm³]

0,82-0,88

SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie
wyrobu

Dozowanie

Inne

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowaniem.
Zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami.
Po dodaniu każdej porcji wyrób rozcieńczany należy starannie wymieszać.
Sprawdzić oczekiwaną lepkość roboczą wyrobu rozcieńczanego.
Dozować zgodnie ze wskazaniami zawartymi na etykiecie i karcie technicznej rozcieńczanego wyrobu.
Rozcieńczalnik kompatybilny z gruntoemalią Śnieżka NA RDZĘ.
Zalecany jest do miejscowego odtłuszczania powierzchni przed malowaniem.
Stosować do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym
okresie nadają się do użytkowania.
OKRES PRZYDATNOŚCI
24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA
500ml, 5L

NORMY, BADANIA I ATESTY
ZN-SN-036:2010/Az1:2014
ZN-SN-036:2010/Az1:2014

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ
BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera ksylen; octan n-butylu; etylobenzen; butan-1-ol. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie
wdychania. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Łatwopalna ciecz i pary.H315 Działa drażniąco na skórę.H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub
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narażenie powtarzane (Wdychanie). Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku pożaru: Użyć
gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio
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odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

UWAGA!
Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do
odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu
jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych
Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez
wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.
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