
DENATUREERITUD PIIRITUS & ATSETOON

Kasutusvaldkond

Omadused

Värvus

Tihedus, kg/L

Kasutamine

Hoiustamine

Ohutusnõuded

 DENATUREERITUD PIIRITUS

 
повышя 

Lahusti/vedeldaja/puhastusaine

Värvitu, läbipaistev

Mitte juua!! Enne värvitoodete vedeldamist tutvuda 
nende kasutusjuhendiga. Lisada denatureeritud 
piiritust tootesse vähehaaval, et vältida üledoseer-
imist. Pindade puhastamisel teha eelnevalt proov 
väiksemal pinnal et veenduda lahusti sobivuses 
pinna puhastamiseks. Töötada hästi ventileeritavas 
kohas. Töötamisel järgida ohutusnõudeid.

külmakindel
ei ole määratud

Säilitada kindlalt suletud originaalpak-
endis hästi ventileeritavas jahedas ko-
has. Hoida otsese päikesekiirguse eest. 
Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida 
jahedas.

Ettevaatust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. 
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest 
pindadest,sädemetest,leekidest ja muudest 
süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida 
lastele kättesaamatus kohas. Hoida 
pakend tihedalt suletuna. Kanda kait-
sekindaid/kaitserõivast/kaitseprille/kaitse-
maski. NAHALE(või juustele)SATTUMISE 
KORRAL:võtta viivitamata kõik saastunud 
rõivad seljast. Loputada nahka veega/
loputada dusi all. Tulekahju kor-
ral:kustutamiseks kasutada ABC pulberkus-
tutit. Kasutage plahvatuskindlat elektrilist/
ventilatsiooni/valgustuse/..../varustust.

 

1 л, 3 л, 5 л, 10 л, 200 л, 1000 л.

0,86 - 0,87

etanool, lisandi

Pindade puhatastamiseks enne liimimist. 
Rasva-, värvi- ja lakiplekkide eemaldamiseks

Lahusti

0,78 - 0,79

 Enne lahustipõhiste värvitoodete vedeldamist tutvuda nende 
kasutusjuhendiga. Enne rasva eemaldamist tuleb veenduda, 
et töödeldav pind talub lahusti toimet.

külmakindel
ei ole määratud

 

ATSETOON

Värvitu, läbipaistev

0,5 L;1 L; 3 L; 5 L; 10 L; 25 L; 1000 L

     Аtsetoon > 99,60%

Kasutusvaldkond

Omadused

Värvus

Tihedus, kg/L

Sisaldus

Säilivusaeg

Hoiustamine

Ohutusnõuded

Pakend

Sisaldus

VEKKER OÜ   Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia  Tel.: +372 6 102 337  Fax: +372 6 102 737  info@vekker.ee

 Pakend  0,5 L; 1 L; 3 L; 5 L; 10 L; 25 L; 1000 L

Kasutamine

Külmakindlus Külmakindlus
Säilivusaeg

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi 
ventileeritavas kohas temperatuuril < 30 C. 
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, 
sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. 
Mitte suitsetada.

Ettevaatust. Sisaldab atsetooni. Väga tuleohtlik 
vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärri-
tust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. 
Korduv kokkupude võib põhjustada naha kuivust 
või lõhenemist. Arsti poole pöördudes võtta 
kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid/
kaitserõivastust/kaitsepril le/kaitsemaski. 
SILMA SATTUMISE KORRAL:loputada mitme 
minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada 
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui 
neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. 
Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada ABC 
pulberkustuti. Hoida hästi ventileeritavas kohas. 
Hoida jahedas.

Grillsöe, piirituslampide ja priimuste 
süütevedelikuks, klaasi-ja rasvaste 
pindade puhastamiseks ning piiritus-
lakkide ja -peitside vedeldamiseks.




