FIŞA TEHNICĂ
PRODUSUL
PRODUCĂTOR

DILUANT S-80

DILUANT TIP „S-80”
S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. GENERALITĂŢI
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DESCRIERE PRODUS:
Este un produs pe bază de hidrocarburi aromatice.
DOMENII DE UTILIZARE: Diluantul S80 se utilizează pentru

Poate fi utilizat si pentru reducerea văscozităţii la aplicarea
vopselelor acrilice, epoxidice sau poliuretanice, grundurilor
monocomponente sau bicomponente.

curăţarea echipamentelor utilizate la aplicare.

2. CARACTERISTICI TEHNICE
ASPECT

Lichid incolor

DENSITATE LA 20ºC

0,9 g/cmc

PUNCT DE INFLAMABILITATE

25ºC

CONSUM SPECIFIC

Conform fisei tehnice

CLASA DE INFLAMABILITATE

Foarte inflamabil

APĂ ŞI IMPURITĂŢI MECANICE

lipsă

3. MĂSURI DE SECURITATE ŞI IGIENĂ
Se interzice:

utilizarea echipamentelor electrice şi unelte neconforme
normelor în vigoare referitoare la medii cu risc de
explozie;

prezenta surselor de foc deschis;

ingerarea produsului.


contactul prelungit sau frecvent cu pielea şi mcoasele;

inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor de produs;
STINGERE INCENDII: CO2, spumă chimică, nisip
Apa se utilizeaza numai pentru protecţie şi răcire.
Punct de inflamabilitate: peste 25 C.

4. AMBALARE,ETICHETARE,DEPOZITARE,TRANSPORT,VALABILITATE
AMBALARE:
Ambalaj metalic închis etanş de 5 kg, 10 kg, 20 kg.
ETICHETARE: Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele
producătorului, denumirea produsului, tipul produsului, data
fabricaţiei, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semne
avertizoare: inflamabil, nociv.
DEPOZITARE:
În spaţii uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiaţii solare
şi intemperii, la temperaturi de 5-25C.

TRANSPORT:
Se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special
utilate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la
radiaţii solare sau intemperii, respectând reglementările
privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive.
TERMEN DE VALABILITATE:
12 luni, în ambalaj original închis etanş, cu respectarea
condiţiilor de depozitare şi păstrare.
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