Thinner No.3
Higítók és oldószerek
Hajófenékfesték hígítók
A TERMÉK MEGNEVEZÉSE
A Thinner No.3 alkalmas hajófenékfestékek, fenékbevonatok és más olyan speciális festékek hígítására mint a Micron® Extra, Cruiser® UNO, Interspeed Ultra,
Trilux, Trlix PropODrev, Primocon® and Interstrip AF. Alkalmas a készülékek tisztítására a fentiekben felsorolt termékek mindegyikével, és Micron Optimahoz is.

TERMÉK INFORMÁCIÓ
Szín

YTA085

Fajsúly

0.875

Száraz anyag mennyisége

0%

Tipikus eltarthatósági idő

2 év

Illékony szerves vegyületek (a
szállítás szerint)

875 g/l

Az egység mérete

500 ml 1 l

SZÁRÍTÁSI/FEDŐFESTÉSI INFORMÁCIÓ
Szárítás

Fedőréteg
Az alaplemez hőmérséklete
10°C (50°F)
23°C (73°F)

5°C (41°F)
Min.

Fedőréteg által

Max.

Min.

Max.

Min.

35°C (95°F)
Max.

Min.

Max.

ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT
Módszer

Amikor felületen használjuk, dörzsöljük le, gyakran forgassuk meg a ruhát, nehogy visszavigyük a szennyeződést.

Tippek

Szellőzés és páratartalom ellenőrzése Használat közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést!

Fontos szempontok

Nincsenek különleges korlátozások.

Kompatibilitás/Alaplemezek

Kompatibilis az összes nemzetközi algagátlókhoz kivételével Micron WA, VC 17m extra, VC Offshore EU.

SZÁLLÍTÁSI, TÁROLÁSI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
Tárolás

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:
A levegő és szélsőséges hőmérsékletek hatásának való kitételt kerülni kell. E termék teljes felhasználhatósági idejének
biztosítása céljából ügyeljünk rá, hogy a használatok között a tartó szorosan zárva legyen, és a tárolási hőmérséklet
5°C/41°F és 35°C/95°F között legyen. Közvetlen napfény hatásától óvni kell.
SZÁLLÍTÁS:
A terméket szorosan lezárt tartókban kell tartani szállítás és tárolás közben.

Biztonság

ÁLTALÁNOS: El kell olvasni a címke Munkavédelmi adatok c. részét, amely megkapható a műszaki segélyvonalunkon is.
KIDOBÁS: Ne dobjuk ki a dobozokat vagy ne öntsük ki a festéket vízfolyásokba, ellenőrzött körülmények között adjuk le. A
legjobb, ha hagyjuk a festéket megkeményedni kidobás előtt.
A Thinner No.3 maradéka nem dobható ki a kommunális szeméttel vagy nem vihető szemétlerakó helyre engedély nélkül.
A maradék kidobásával kapcsolatban forduljunk az illetékes hatóságokhoz!

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az e lapon közölt információ nem feltétlenül teljes. Bárki, aki e terméket felhasználja anélkül, hogy írásban tovább
érdeklődne a termék adott célra való alkalmazhatóságát illetően, ezt csak a saját kockázatára teszi, és nem vállalunk
semmilyen felelősséget a termék teljesítményéért, vagy az ilyen használatból eredő semmilyen kárért vagy
veszteségért (kivéve a hanyagságból eredő halálesetet vagy személyi sérülést). Az ezen adatlapon ismertetett
információ esetenként módosulhat a tapasztalataink és a folyamatos termékfejlesztési irányelvünk fényében.

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba helyi képviselőjével, vagy látogasson el a www.yachtpaint.com weboldalra.
A kiadványban említett védjegyek az Akzonobel cégcsoport tulajdonában vannak vagy annak engedélyéhez kötöttek. © AkzoNobel 2015.
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