Thinner No.7
Tinerler & Solventler
Epoksi İncelticiler
ÜRÜN TANIMI
Thinner No.7 ürünlerinin inceltilmesinde ve/veya ekipman temizliğinde uygundur: Interprotect®, Gelshield® 200, Gelshield, Etch Primer ürünleri ile birlikte inceltici ve
ekipman temizliğinde kullanılabilir ve Interfill® 830, Interfill 833, Interfill 835.

ÜRÜN BİLGİSİ
Renk

YTA061

Özgül Ağırlık

0.857

Katı Madde Oranı

0%

Raf ömrü

2 yıl

VOC (arz edilen)

857 g/lt

Birim Ebatları

1 Lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ
Kurutma

Kat atma
Yüzey Sıcaklığı
5°C (41°F)
Üzerine atılabilecek ürünler

Min

10°C (50°F)
Max

Min

23°C (73°F)
Max

Min

35°C (95°F)
Max

Min

Max

UYGULAMA VE KULLANIM
Yöntem

Yüzeyi temizlerken artıkların tekrar yüzeye bulaşmasını önlemek için bezi arada sırada ters çevirin.

Tavsiyeler

Havalandırma ve Rutubet Kontrolü Kuru ve iyi havalanmış bir ortam hazırlayın.

Bazı önemli noktalar

Özel bir sınırlama yoktur.

Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri

Tüm epoksi bazlı astarla ve macunlarla birlikte kullanılabilir. Ürünün kullanım şekline göre veri etiketlerine bakarak her
ürünün özelliklerini ve kullanım şekillerini öğrenebilirsiniz.

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ
Muhafaza

GENEL BİLGİ:
Havaya ve yüksek ısıya maruz kalma engellenmelidir. Bu ürünün tam raf ömrü için mahfaza sıkıca kapatılmalı ve ısı
5°C/41°F ve 35°C/95°F arası olmalıdır. Direkt güneş ışığından koruyunuz.
TAŞIMA:
Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynırlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını
okuyunuz.
ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri
kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.
Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile
düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili
yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansıyla
ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararla (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar
ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve
deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.
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