
Duomenys apie produktą

Description:

Rekomenduojamas naudojimas:

Tinkamumas:

HEMPEL PAINT dažai yra gaminami ir tiekiami taip, kad tinkamai juos sumaišius, dažų nereikia skiesti

Tačiau, jeigu dažus būtina dažyti plonu sluoksniu (pvz. "grunto sluoksniu")  arba jeigu dažai tampa per
tiršti, pvz. esant šaltam orui, tokiu atveju, norint gauti tinkamos konsistencijos dažus, galima naudoti
produkto duomenų lape nurodytą HEMPEL SKIEDIKLĮ. kad dažymo kokybė būtų gera, dažus reikia
skiesti minimaliai. Tačiau naudojant dažus aukštose temperatūrose (oro ir /arba plieno), skiediklio į
dažus galima pilti daugiau nei nurodyta duomenų lapuose, ypač tai būtina daryti norint išvengti sauso
purškimo ir nekokybiško dažų sluoksnio susidarymo.

HEMPEL'S SKIEDIKLIAI padeda pasiekti geriausių rezultatų dažant teptuku bei purkštuvu.

Kai kuriais atvejais vietoje skiediklių gali būti naudojami paprasti tirpikliai. Kadangi šie produktai yra už
mūsų kontrolės ribų, mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl darbo rezultatų.
Kas kart prieš naudojimą perskaitykite informaciją, pateikiamą atitinkamo produkto duomenų lapuose ir
-  kai įmanoma - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOSE. informaciją apie SKIEDIKLIŲ  naudojimą skaitykite
kitoje pusėje pateiktose PASTABOSE.

08080 (25°C/77°F)

HEMPAQUICK preparatai.
HEMPATEX preparatai.
HEMPATHANE apdailos dangos ir emaliai.
HEMPEL'S ANTIFOULINGS PREPARATAS, GLOBIC ir DYNAMIC, OCEANIC ir OLYMPIC

Yra grupės asortimente. Gaunama pagal išankstinį patvirtinimą.

HEMPEL'S THINNER 08080

Duomenys apie produktą

FIZINĖS CHARAKTERISTIKOS:

Pateikiamos fizinės charakteristikos yra nominalūs duomenys, apskaičiuojami remiantis  HEMPEL Group patvirtintomis formulėmis.

Atspalvių numeriai/Spalvos:

Lakių organinių junginių sudėtis:
Specifinis sunkis:
Pliūpsnio temperatūra:

-

00000/ Bespalvis
23 °C [73.4 °F]
0.9 kg/litre [7.3 lbs/US gallon]
870 g/l [7.2 lbs/US gallon]

NAUDOJIMAS:

Sauga: Elkitės atsargiai. Prieš naudojimą ir naudojimo metu laikykitės visų saugos etiketėse, esančiose  ant
pakuočių ir dažų taros, pateikiamų nurodymų, perskaitykite HEMPEL Saugos Duomenų lapus ir
laikykitės visų vietinių ar nacionalinių saugos reikalavimų.

PASTABOS: Įrankius galima valyti tinkamu įrankių valymui SKIEDIKLIU.

HEMPEL'S THINNER 08080 Tik profesionaliam naudojimui.Pastaba:

Šis gaminio duomenų lapas pakeičia anksčiau išleistus dokumentus.
Paaiškinimus, apibrėžimus ir informaciją apie taikymo sritį skaitykite skyriuje  “Paaiškinimai”, kuriuos rasite adresu  www.hempel.com. Šiame duomenų lape pateikiami tyrimų metu gauti duomenys,
specifikacijos, nuorodos bei rekomendacijos arba duomenys, gauti taikant kontroliuojamas, specialiai apibrėžtas sąlygas.  Jų tikslumą, išsamumą ir atitikimą faktinėms Produktų naudojimo paskirties
sąlygoms nustato tik Pirkėjas ir/arba Naudotojas.
Nesant kito raštiško susitarimo, produktai tiekiami bei visa techninė pagalba teikiama remiantis  HEMPEL's BENDROSIOMIS PARDAVIMO, PRISTATYMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOMIS.
Gamintojas ir Pardavėjas neprisiima atsakomybės, o Pirkėjas ir/arba Naudotojas atsisako pateikti pretenzijas dėl atsakomybės,  įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, išskyrus atvejus, nurodytus
minėtose  BENDROSIOSE SĄLYGOSE, dėl rezultatų, traumų, tiesioginių ar netiesioginių nuostolių ar žalos, patirtos naudojant Produktus nepaisant aukščiau ar kitoje lapo pusėje  nurodytų
rekomendacijų  ar naudojant gaminius ne pagal paskirtį. Produkto duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir netenka galios praėjus penkeriems metams nuo išleidimo datos.
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