THINNER 22

Oplosmiddel op basis van
aromatische koolwaterstoffen
Sterk verdunningsvermogen

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

THINNER 22
OMSCHRIJVING
Oplosmiddel met sterk verdunningsvermogen op basis van aromatische koolwaterstoffen.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Verdunnen van synthetische lakken en vernissen bij airlessapplicatie, ontvetten van de
meeste metalen en houtsoorten. Reinigen van “spatten” acrylaatverven of
acrylaatfixeermiddelen (bijv. op glas).
Reinigings- en/of verdunningsproduct voor de volgende producten:
- Coating PRT
- Fassiclor
- Fillcoat Waterproofing
- Fillcoat Vezels Waterproofing
- NOXYDE Pegarust
- Primer 44HS
- PVDF Primer
- Vernac

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Zie 'Aanbevolen gebruik'. Op ondergronden die niet door Thinner 22 aangetast worden (bijv.
glas, moffellakken) kunnen spatten van acrylaatimpregnatieproducten (bv. Pegafix, Parafix)
en acrylaatverven makkelijk weggewreven worden met een doek gedrenkt in Thinner 22.

OPMERKINGEN
Kooktraject : 160 - 180°C. Kb-waarde: 90. Aromaatgehalte: 99%

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:
Opmerkingen mbt veiligheid:

1150 g/l
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 24/06/2022
Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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