Technický list

SOLVOIL 04
ředidlo na oleje

4930.04; 4931.04; 4932.04

Popis

Speciální ředidlo určené na kontrolované ředění všech olejů Borma Wachs.

Způsob použití

Nalijte potřebné množství ředidla Solvoil 04 do směsi oleje. Míchejte ředidlo s olejem, dokud není dosaženo
požadovaného naředění. Poté použijte naředěný olej. Ředidlo je čisté, bezbarvé a bez zápachu, proto může být
přidáváno v libovolném poměru. Upozornění: Čím vyšší je množství ředidla, tím méně obsahuje směs aktivní
látky a je zapotřebí delší doba zasychání.

Podklad

Dřevo

Technické
parametry

-

Aplikace

Konzistence
Barva
Zápach
Rozpustnost
Měrná hmotnost
Klasifikace podle 2004/42/EU

tekutá
bezbarvý
typický
rozpustný v rozpouštědle
0,78 kg/l
hodnota VOC (2010): max. do 750 g/l

Štětec

Teplota při aplik. +5

°C až + 28 °C

Rel. vlhkost

max. 80%

Způsob dodávky

Kovové obaly 1 l; 5 l; 25 l

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu max. 24 měsíců od data
výroby na dobře větraném místě, daleko od přímého slunečního svitu. CHRÁNIT PŘED OHNĚM, TEPLEM, MRAZEM.
Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit.
Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje: Uhlovodíky C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. H226 Hořlavá
kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý, pěna, chemický prášek. Nikdy nepoužívejte vodu.
Likvidace obalů

Zbytky výrobku jsou považovány za nebezpečný odpad. Odpad s obsahem tohoto výrobku je třeba hodnotit dle platných
předpisů. Likvidace musí být provedena prostřednictvím osob oprávněných k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu
s národními a místními předpisy. Kontaminované obaly musí být využity nebo odstraněny v souladu s místními předpisy. Kód
odpadu 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. N Nebezpečí.
Obaly: Kód odpadu 15 01 10*. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.

rev. březen 2018
Paulín CZ, s.r.o., Dominikánské nám.5, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz; tel.Brno 777198111; tel. Zlín 732465464

