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Diluant EPAMIN 214

DATE TEHNICE :
Structura: amestec de esteri, hidrocarburi aromatice si alifatice.

Sortiment:
EPAMIN HIGITO 214
Domeniu de utilizare: Amestec de diluanti pentru diluarea grundului bicomponent EPAMIN.

Caracteristici calitative:
Aspect exterior............................................................................ lichid incolor fara sedimente
Densitate (MSZ ISO 2811: 1990), la 20°C, kg/m3......................... 840 – 900
Destilare (MSZ ISO 4626: 1995),
intre 60-155°C, % volumetric, cel putin ...........................
95

Păstrează calitatea: 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor standardului
MSZ 13910:1973.

Ambalaj: Bidon de 5 L.

Utilizare: Pentru reglarea consistentei de aplicare, diluantul se va adauga la vopsea intr-o cantitate
de aprox. 15-20% in cazul pulverizarii si de de aprox. 5-10% in cazul pensularii.

Prescriptii privind protectia contra incendiilor: Apartine clasei ll. de inflamibilitate.
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
Produsul contine cca. 70% hidrocarburi aromatice.
Fraze de pericol :

H226 – Lichid şi vapori inflamabili.
H318 – Provoacă leziuni oculare grave.
H332 – Nociv în caz de inhalare.
H312 – Nociv în contact cu pielea.
H315 – Provoacă iritarea pielii.
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Fraze de precautie :

P102 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână
recipientul sau eticheta produsului.
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări
deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis.
P261 – Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament
de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă
timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi
dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

