FORTYNDER 160

Opløsningsmiddel- baseret
Fortynder
Fremragende fortyndingsegenskaber
Til fortynding af diverse Rust-Oleum malinger
Også særdeles velegnet til at fjerne lim

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

FORTYNDER 160
BESKRIVELSE
Opløsningsmiddelbaseret fortynder baseret på aromatiske kulbrinter. Har fremragende
fortyndingsegenskaber. Bruges som fortynder til diverse Rust-Oleum malinger og til
rengøring af maleværktøj.

ANBEFALET BRUG
Bruges som fortynder til følgende produkter:
- 1085 Kold Galvanisering
- 8399 Hygiejne Murforsegler
- 9100 High Performance Epoxy
- 9169 Epoxy Rustgrunder
- 9180 Epoxy Metalgrunder
Bruges til rengøring (IKKE fortynding) ved arbejde med flg. produkter:
- 769 Fugttæt Rustgrunder
- 1060/1080 High-build Metalgrunder
- 3202 Galvinoleum
- 3266 Hurtigtørrende Hæftegrunder
- 5130 Grunder mod opstigende fugt
- 5401 Epoxy Grunder/Toplak/Imprægneringsprimer
- 5421 Epoxy Imprægneringsprimer
- 7201 PU Gulvprimer
- 7500 Alkythane
- 9400 Rust-O-Thane SL
- 5500 Opløsningsmiddelfri epoxy
- 9700 Coldmax Rapid
- B95SL Fleksibel Epoxy
- GraffitiShield Polycoat
- ALLE Epoxybaserede reparationsprodukter til beton
Anden anvendelse:
- Kan bruges til at bestemme eksisterende malingstype og til at sikre forenelighed med
kommende malingstype
- Til at afgøre om overfladen indeholder hærdemidler
- Til at fjerne lim

BEMÆRKNINGER
Læs sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger om produktet.

SIKKERHEDSDATA
VOC-niveau:
Bemærkninger om sikkerhed:

890 g/l
Læs sikkerhedsdatablad og informationer på
emballagen.

HOLDBARHED
Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket
originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 07/07/2022
Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.
Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores
produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes
under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste
udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden
forudgående varsel.
Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

WWW.RUST‐OLEUM.EU

