
OPISOPIS Tikkurila Everal Thinner 1050 przeznaczony jest do rozcieńczania farb i lakierów na bazie żywic
alkidowych. Wyrób nadaje się również do czyszczenia narzędzi malarskich i do odtłuszczania
powierzchni przed malowaniem wyrobami alkidowymi.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE Rozcieńczanie farb i lakierów do uzyskania odpowiedniej lepkości, ułatwiającej aplikację za
pomocą wałka lub pędzla. Czyszczenie podłoża przed malowaniem na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczeń.
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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 1 l

Gęstość (kg/l)Gęstość (kg/l) 0,8

LZOLZO Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych
farbach i lakierach.

Warunki przechowywaniaWarunki przechowywania Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów
transportowych (ADR/RID), klasa 3 UN 1268. Butelki o pojemności 1 litra z uwagi na
pakowanie w opakowanie kombinowane (karton) są wyłączone z przepisów ADR.

Atest higienicznyAtest higieniczny TAK
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INSTRUKCJA APLIKACJIINSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacjiWarunki aplikacji
Temperatura powietrza i podłoża przeznaczonego do czyszczenia powinna być większa niż +5°C, wilgotność względna powietrza
maks. 80%. Czyszczenie podłoża o wyższej temperaturze (powyżej +40°C) spowoduje, że Tikkurila Everal Thinner 1050 zbyt
szybko będzie odparowywał – należy unikać wdychania oparów.

Rozcieńczalnik należy wprowadzać do wyrobu małymi porcjami, stale mieszając. Ilość rozcieńczalnika przeznaczonego do
rozcieńczenia będzie zależeć od lepkości wyrobu i sposobu aplikacji: zgodnie z zaleceniami dla danego produktu; najczęściej
zaleca się dodanie maks. 5% rozcieńczalnika.

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.

Wskazówki BHP i PPOŻWskazówki BHP i PPOŻ
Zawiera:Zawiera:  węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych. Niebezpieczeństwo.Niebezpieczeństwo.
Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie
senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić
przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł
zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE
wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie
skóry.

GHS02 GHS07 GHS08
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