THINNER 633

Oplosmiddel op basis van
alifatische koolwaterstoffen.
Juiste oplosmiddelcombinatie voor Rust-Oleum producten die gebaseerd zijn op alkydhars
bindmiddel
Sterk verdunnend vermogen

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

THINNER 633
OMSCHRIJVING
Oplosmiddel met sterk verdunnend vermogen op basis van alifatische koolwaterstoffen,
geschikt voor coatings op alkydbasis.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Verdunner en/of Reiniger voor de volgende producten:
569 Sneldrogende metaalprimer
769 Vochtwerende roestprimer
1060/1080 Metaalprimer
7200 Floorcoat PU
7500 Alkythane
8399 Hygiënische Primer

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Can be diluted up to 10% volume

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Can be diluted up to 10% volume

OPMERKINGEN
Zie het product datablad van het desbetreffende product voor nadere informatie.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:
Opmerkingen mbt veiligheid:

755 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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