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Verdünnung 202
Solvent

Descrierea produsului
Domeniu de utilizare

Solvent pentru:
 Agrosit Betoncolor;
 Agrosit SB;
 Agrosit Universal Primer;
 Agrozinc ES;
 Agrosit Primer.

Ambalaje/Capacitate
recipient

 1 l;
 5 l;
 25 l.

Asigurarea calității

Produsele de calitate necesită un control strict a materiilor prime și a prelucrării acestora. Chimiștii
din cadrul companiei asigură această calitate începând de la intrarea materiilor prime până la
ieșirea produselor finite. Societatea Avenarius Agro produce conform sistemului de management
ISO 9001-2015, acreditat de către TÜV, de asemenea a fost acreditată cu certificatul Responsible
Care.

Date tehnice
Temperatura de aprindere
Clasa de pericol [Vbf]

28°C.
All.

Prelucrare
Pregătirea stratului suport

Suport absorbant:
În cazul suporturilor absorbante (beton, tencuială, șape, etc.) de regulă primul strat aplicat se
diluează mai puternic decât restul straturilor, care nu se diluează deloc, sau se diluează mai puțin.

Mod de aplicare

Solventul se adaugă întotdeauna treptat, cu debit redus și se omogenizează foarte bine cu
produsul.
A ne se depăși cantitățile maxime indicate în fișele tehnice ale produselor diluate, în caz contrar se
favorizează sedimentarea produselor și de asemenea nu se vor obține grosimile de strat indicate.
Pentru curățarea pensulelor, uneltelor și aparaturii de lucru, se pot utiliza de asemenea solvenții
indicați, sau produsul Reinigungsmittel K.
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Indicații speciale

În principiu, majoritatea produselor din gama noastră de finisaje, se livrează în starea și consistența
adecvată aplicării.
În unele cazuri poate fi necesară diluarea produselor (de ex. aplicare cu aparate Airless) în
cantitățile indicate în fișele tehnice ale produselor.
În aceste cazuri și pentru diluarea materialului îngroșat, se poate utiliza solventul și cantitatea
indicată în fișa tehnică a produsului, de regulă ajunge diluția cu o cantitate redusă (2 – 3 %).

Recomandări
Dezafectare

Informații suplimentare
Asistență tehnică

Suport tehnic

Se va preda centrelor de incinerare a deșeurilor speciale, sau centrelor de colectare a deșeurilor
problematice. A nu se dezafecta ca gunoi menajer. A nu se arunca în canalizare, sol sau ape.
Ambalajul cu resturi de produs se dezafectează ca produsul.
A se citi fișele cu datele de securitate ale produsului.
În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea
acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt
enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau
reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în
parte.
 0800.800.600
 tehnic@caparol.ro
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