
OPISOPIS Tikkurila Makor-tix Thinner jest mieszaniną rozpuszczalników organicznych. Ma postać
jednorodnej, bezbarwnej cieczy, bez zmętnień i zawiesin. Podczas rozcieńczania nie powoduje
zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE Wyrób przeznaczony do rozcieńczania gruntoemalii na podłoża metalowe Tikkurila Makor-tix
oraz innych wyrobów, których instrukcja stosowania dopuszcza jego użycie.
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Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.



DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

OpakowaniaOpakowania 0.5 l, 5 l, 10 l

Gęstość (kg/l)Gęstość (kg/l) 0,84-0,88.

Warunki przechowywaniaWarunki przechowywania Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w
temperaturze od +5°C do +25°C Wyrób powinien być transportowany i
magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników
atmosferycznych. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych
opakowaniach, w temperaturze +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach
suchych i przewiewnych.

Atest higienicznyAtest higieniczny TAK
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INSTRUKCJA APLIKACJIINSTRUKCJA APLIKACJI

Wyrób należy dodawać do produktu rozcieńczanego małymi porcjami, stale mieszając. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy
od wymaganej lepkości roboczej wyrobu rozcieńczanego.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓWOCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju
odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Płynnych
pozostałości nie wylewać do kanalizacji.

Wskazówki BHP i PPOŻWskazówki BHP i PPOŻ
Zawiera:Zawiera:  Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu, octan butylu. NIEBEZPIECZEŃSTWO.NIEBEZPIECZEŃSTWO. Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i
dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie
w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty
głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy
wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać wdychania
pyłu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji
stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W
przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. NIE wywoływać wymiotów.

GHS02 GHS07 GHS08
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