
NITROLAHUSTI 646 

Kasutusvaldkond

 

Sisaldus

Värvus

Tihedus

Hoiustamine

Pakend

lahusti/ vedeldaja/puhastusaine

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril < +30 C. Hoida otsese 
päikesekiirguse eest. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest. Mitte suitsetada!

NITROLAHUSTI 646 

0,86 - 0,87 kg/L 

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

Nitrolahusti 646 on ette nähtud nitrovärvi,nitrolakki ja nitropahtli vedeldamiseks vastavalt nende toodete kasutusjuhendile. Sobib 
maalritarvete puhastamiseks värvist, rasvast ja õlist, eemaldab rasva ja õli ka muudelt pindadelt. Nitrolahustiga saab pinnalt maha 
võtta nitroemaili ja -lakki vana kihi ning lateksvärvi kuivanud plekid.

etanool, atsetoon, butüülatsetaat, metüülbensool

värvitu, läbipaistev

Ettevaatust!

Külmakindlus külmakindel

Kasutamine 

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

Ohutusnõuded

Omadused

Enne värvitoodete vedeldamist tutvuda nende kasutusjuhendiga. Lisada lahusti tootesse vähehaaval, et vältida 
üledoseerimist. Maalritarbed pesta lahustiga koheselt peale töö lõpetamist. Pindade puhastamisel teha eelnevalt proov 
väiksemal pinnal et veenduda lahusti sobivuses pinna puhastamiseks. Töötada hästi ventileeritavas kohas. Töötamisel 
järgida ohutusnõudeid. 

- vana nitrovärvi eemaldamiseks
- pindade puhastamiseks
- nitrovärvide, nitrolakkide ja -pahtlite
   vedeldamiseks 

Ettevaatust. Sisaldab atsetoon,butüülatsetaat. Nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik. Allaneelamisel või 
hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. 
Arvatavasti kahjustab loodet. Põhjustab nahaärritust. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Võib 
põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Arsti poole pöödudes 
võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, 
sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine 
sissehingamist. Vältida kokkupuudet raseduse/imetamise ajal. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/
kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE 
kutsuda esile oksendamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada 
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kokkupuute või 
kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti. Hoida hästi 
ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Hoida lukustatult. 
Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või 
minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. 
Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti.




