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DILUENTE PER SMALTI RAPIDI 
РОЗЧИННИК 

Серія 507 
 

ОПИС 
 
Розчинник на основі складних речовин, одержуваних 
з нафти і метилетилацетатe. 
Призначається для розведення емалі і синтетичних 
ґрунтівок з захистом від корозії. Розчинник має 
високу швидкість випаровування, забезпечує швидке 
висихання. Легко наноситься і чудово розтягується. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- - Об'ємна маса: 0,80 кг/л 
 - Зовнішній вигляд: безбарвна рідина 
 - Точка займання: 21-55 ° C 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
Зберігати у сухому місці. 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Цей продукт є небезпечним за умовами Директиви 
67/548 / ЄЕС та  Директиви 1999/45 / ЄС. 
Легкозаймистий та шкідливий при вдиханні та 
проковтуванні. При потраплянні всередину не 
викликати блювоту: негайно звернутися до лікаря  і 
показати цей контейнер або етикетку. 
Подразнює дихальну систему. Ризик серйозного 
пошкодження очей. Токсичний для водних  
організмів, може спричиняти тривалий 
несприятливий вплив на  водне середовище. 
Тримати в недоступному для дітей місці. Триматися 
подалі від джерел займання - не палити. Контейнер 
слід відкривати з обережністю. Не вдихати пари. У 
випадку  контакту з очима, негайно промити великою 
кількістю води  і звернутися до лікаря. Не зливати у 
каналізацію. Захищати очі і обличчя. Уникати 
потрапляння в навколишнє середовище.  
Містить: ксилол (суміш ізомерів). Продукт необхідно 
транспортувати, використовувати і зберігати 
відповідно до діючих стандартів щодо гігієни та 

безпеки; по закінченні роботи не розкидати тару 
безконтрольно, а дати залишкам повністю висохнути і 
здати в спеціальні відходи. Для додаткової  
інформації необхідно ознайомитися з Листом 
Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0

