Fișă tehnică

SM-25
Solvent universal
Descriere
SM-25 este o hidrocarbură aromatică, ideală
pentru curățarea uneltelor pentru vopsit.

Consum
Consumul variază în funcție de tipul de aplicație.

Ambalaj
Domenii de aplicare
Recipiente de 0.75 l și 4 l.
SM-25 este utilizat pentru curățarea uneltelor
folosite la vopsire. De asemenea, este adecvat
pentru diluarea vopselelor email, pe bază de
solvenți.

Caracteristici tehnice
Culoare:

transparent

Densitate:

0.86 ± 0.02 kg/l

Durată de viață – Depozitare
12 luni de la data de fabricație, în ambalajul
original, sigilat, depozitat la temperaturi de peste
5°C și protejat de temperaturi mari (<+30°C).

Observații


Mod de utilizare
Înainte de utilizarea solventului SM-25, se va
verifica raportul de amestec cu diluant, recomandat
pentru produsul în care va fi adăugat. Pe urmă, se
adaugă cantitatea necesară de SM-25 și se
amestecă până la obținerea omogenității.





Se va asigura ventilarea adecvată pe durata
aplicării solventului SM-25, la interior.
Se va ține departe de surse de foc pe timpul
aplicării – Interzis fumatul!
Se vor consulta instrucţiunile de utilizare în
siguranţă înscrise pe ambalaj, înainte de
folosire.
Pentru informații suplimentare, se va consulta
Fișa de Securitate a produsului.
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Datele şi instrucţiunile cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetaredezvoltare al companiei, ca şi al utilizării practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor se fac
fără vreo garanţie, din moment ce condiţiile din momentul utilizării lor nu pot fi controlate de compania noastră. Din acest motiv este
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicaţia prevăzută şi pentru condiţiile lucrării. Prezenta
fişă tehnică anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. | Ediție: 28.01.2021

