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Special Solvent
Dažų skiediklis
Silpno kvapo
Sudėtyje mažai areno
Dažų skiediklis skirtas alkidiniams bei aliejiniams dažams ir lakui skiesti.

TECHNINIAI DUOMENYS
Paskirtis

Alkidiniams bei aliejiniams dažams ir lakui skiesti. Taip pat tinka dažymo įrankiams ir
nedidelio ploto paviršiams valyti.

Skiediklis

Naudokite kaip nurodyta gaminio, kurį skiedžiate, instrukcijoje.

Sandėliavimas

Atsparus šalčiui.

Tinkamumo naudoti
trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino
pabaigos (tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės).

Tankis

0,8 kg/l (ISO 12185).

Pakuočių dydžiai

0.5 l, 1 l
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
DENGIMAS
Tinka riebalams, tepalams arba sakams valy nuo dažytų, medinių ir metalinių paviršių. Prieš valydami dažytą
paviršių išbandykite valiklį mažame plotelyje.
APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Pavojinga
UN 1268
Contains: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai,<2%arom.. Degūs skys s ir garai. Prarijus ir
patekus į kvėpavimo takus, gali sukel mir . Gali sukel mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga
gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo e ketę. Laiky vaikams neprieinamoje vietoje.
Laiky atokiau nuo šilumos šal nių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šal nių. Nerūky .
Steng s neįkvėp dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Naudo k lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
PRARIJUS: Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į
gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Laikyti užrakintą.
Skystus likučius priduo sunaikinimui į vie nių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią
sausą tarą priduo antriniam perdirbimui arba išmes , laikan s vie nių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į
kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį.
PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt
NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018

Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi.
Mūsų kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes
neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį. UAB „Tikkurila“,
Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 270 6413, el. paštas info.lt@tikkurila.com

