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• Ефективний розріджувач

ЗАСТОСУВАННЯ •  Призначений для розведення захисних фарб для металу HAMMERITE і ґрунтувальної фарби NO.1 
RUSTBEATER.

 •  Також підходить для очищення інструментів і видалення із забруднених поверхонь масла, жиру та плям 
фарби.

 •  Розріджувач не підходить для використання разом із водорозчинними виробами чи виробами на основі 
нітророзчинників.

 •  При розведенні фарб дотримуватись кількостей, передбачених інструкціями з використання виробів.
 •  Додавати розріджувач потрохи задля полегшення перемішування та уникнення передозування.
 •  Зберігати виріб у щільно закритій заводській тарі.
 •  Містить понад 30% аліфатичних вуглеводів. 
 •  Під час роботи дотримуватися вимог безпеки!

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Внутрішні та зовнішні роботи

ГУСТИНА 0,8 кг/л

КОЛІР Безбарвний

СТРОК ЗБЕРІГАННЯ В ЗАКРИТІЙ 
ЗАВОДСЬКІЙ ТАРІ

2 роки

ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ В закритій тарі

ПАКУВАННЯ 250 мл / 500 мл / 1 л / 5 л

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ   Дуже вогненебезпечно. Шкідливо. Подразнює очі. Шкідливо: при проковтуванні може викликати пошко-
дження легень. Повторювана дія може спричинити сухість і розтріскування шкіри. Пара може викликати 
сонливість і запаморочення. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати поодалік від джерел за-
ймання – не курити! Носити підходящий захисний одяг і рукавиці. Використовувати в добре вентильованому 
місці. Уникати вдихання випарів розчинника. Уникати потрапляння хімікату на шкіру та в очі. При проковту-
ванні виробу не викликати блювання, відразу звернутися до лікаря та показати йому упаковку чи етикетку. 
Ознайомитись зі спеціальними вимогами / сертифікатом безпеки.

ВИРОБНИК  Підприємство AkzoNobel в Європейському Союзі

ПРЕДСТАВ-НИК  “Акзо Нобель Холдинг Украина” вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, 02002, Київ, Україна, Т: +38 044 581 85 92
info.kyiv@akzonobel.com

Деякі вказані в описі продукту дані отримані в лабораторних умовах і можуть варіюватись залежно від методу нанесення фарби на поверхню, атмосферних 
умов та ін. Виробник не бере на себе відповідальність за збитки, спричинені ігноруванням інструкції з використання виробу чи використанням виробу не 
за призначенням. Для отримання додаткової інформації просимо звертатись до представника виробу. Виробник залишає за собою право вносити зміни в 
наведені дані, не інформуючи про це попередньо.
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