Fișă tehnică 21.02.2017

SAUBER SOLV
Diluant pentru produse alchidice

Produsul SAUBER SOLV este un amestec de mai mulţi solvenţi organici, destinat
reglarii vâscozitaţii de aplicare a emailurilor, lacurilor, vopselelor si grundurilor
alchidice.

DOMENIU DE UTILIZARE
Produsul se utilizează in principal pentru reducerea vâscozităţii de aplicare a
emailurilor, lacurilor, vopselelor si grundurilor pe bază de raşini alchidice, dar si
pentru curaţarea echipamentului folosit la aplicare.

PARAMETRII TEHNICI
Nr.
crt.

Caracteristică

U.M.

Valoare

Standard

Produsul ca atare
1.

Aspect, culoare

-

2.
3.

Miros

-

Lichid incolor, clar, usor
inflamabil
Specific de solventi

g/cm3

0.76 – 0.81

SR EN ISO 2811-1:2011

Temperatura
de
aprindere in aparat inchis
Pensky-Martens

°C

25

SR ISO 2719

Volatilitate fata de o-xilen

-

2.5-4.5

Compozitie fractionată:
-la inceputul fierberii
-la sfârsit de fierbere

°C

4.
5.
6.

Densitate la 200C

examinare vizuala
organoleptic

SR ISO 10124-72p.3.1

125
SR EN ISO 3405-98
205

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE
Produsul se livreaza in ambalaje PET inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele
producătorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricaţiei, termenul de valabilitate,
cantitatea netă, semne avertizoare.
Ambalajele se depozitează in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre
5° si 250C.
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Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul produselor
inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor
inflamabile si nocive.Ambalare: ambalaje PET: 0,9L
TERMEN DE VALABILITATE: 24 luni de la data fabricaţiei

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA
Produsul contine solventi cu caracter inflamabil si nociv.
Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de
prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare. Pe parcursul utilizarii produsului
se vor asigură ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de
protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.
Se interzice:
 utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu
risc de explozie;
 prezenta surselor de foc deschis
 inhalarea prelungita sau frecventa vaporilor de produs; ingerarea produselor
 folosirea apei ca mijloc de stingere a incediului
Stingere incendii: praf chimic, CO2, nisip, spuma chimica.
Pentru informatii referitoare la siguranta in utilizare a se citi fisa cu date de securitate a produsului!
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