BUTYLACETATE
OPIS IZDELKA
BUTYLACETATE je močno čistilno sredstvo za odstranjevanje neosušenih ostankov NITOCOAT-a, prevleke na različnih lakih in
čiščenje opreme za pršenje.
UPORABA
BUTYLACETATE se uporablja za odstranjevanje mastnih nanosov na različnih površinah in se lahko uporablja za različne uporabe, kot so razmaščevanje, razkuževanje in raztapljanje. Odlično kot predhodno čiščenje za uporabo NITOCOAT-a in mnogih
drugih premazov in barve. Primeren tudi za raztapljanje lateksnih barv.

ZNAČILNOSTI
• Odstranjuje mast hitro in enostavno
• Lahko se uporablja na različnih površinah
• Brez naftnega proizvoda
• Primerno, kot čistilo za opremo

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Brezbarven

Vonj: 		

Diši kot limonine kapljice

Specifična teža:

Cca. 0,88 kg / l

Vsebuje: 		

Butilacetat

Plamenišče:

24°C

Tališče: 		

-78°C

Vrelišče: 		

126°C

Oblika: 		

Tekoča

Vžigna temperatura:

>300°C

PAKIRANJE
5 l in 10 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Nanesite BUTYLACETATE z mehko krtačo ali krpo. S trdovratnim onesnaževanjem vtirajte z belim netkanim nylon trakom. Takoj
obrišite površino in posušite s čisto krpo. Po potrebi postopek ponovite.

POGOJI UPORABE
BUTYLACETATE se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih razmerah, kadar uporabljate v notranjosti, prostor dobro
prezračujte.

TEORETIČNA PORABA
Poraba je močno odvisna od površine, ter narave in stopnje onesnaženosti.
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni zaprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, naj bo odstranjen iz
neposredne sončne svetlobe in vira vžiga, hranite v skladu z zakonskimi predpisi.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice in očala ter uporabite plinsko masko z rjavim vzorcem filtrov (organski hlapi) pri uporabi v
slabemprezračevano območje. Za več informacij glejte varnostni list.

OZNAČEVANJE
Opozorilo. Vnetljiva tekočina in hlapi

GHS07

GHS02

OBVESTILO
Avgusta 2018
Ob objavi te izdaje so vse prejšnje publikacije neveljavne.
Navodilo je namenjeno vodilu za uporabo izdelka in odraža najnovejše znanje in tehnologijo. Ker je aplikacija zunaj našega vpliva, MAVRO Int. zavrača vso odgovornost glede
garancije in napačne uporabe izdelka, škode in neposredne škode. Aplikator ostane v celoti odgovoren glede uporabe, izbire izdelkov in rezultatov.
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