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KARTA TECHNICZNA 

ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UZ YTKU ROFESJONALNEGO 

 

Opis produktu 

 

 

Zastosowanie 

 

 

Właściwości 

 

 

 

 

Zawiera 

Dostępne opakowania 

 

 

 

 

 

 

Aplikacja 

 

Magazynowanie 

 

 

Uwagi 

 

 

 

 

Klarowna, bezbarwna ciecz, mieszanina 

 

 

Produkt  przeznaczony do rozcien czania wyrobo w chlorokauczukowych i 

poliwinylowych (farb, lakiero w, klejo w, mas uszczelniających itp.) do lepkos ci 

roboczych; moz e byc  stosowany do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz 

zabrudzonych elemento w po malowaniu; moz e słuz yc  takz e jako zmywacz do 

lakiero w 

BARWA, WYGLĄD Bezbarwny, klarowny 

GĘSTOS C  0,850 - 0,870 g/L 

KONSYSTENCJA ciecz o niskiej lepkości 

OKRES WAZ NOS CI 2 lata od daty produkcji 

 

ACETON, TOLUEN, OCTAN ETYLU, OCTAN BUTYLU, KSYLEN 

OBJĘT 
OŚĆ 

OPAKOWANIE Ilość szt. w 
pudełku 

Ilość szt. na palecie 

0,5 L butelka 24 648 (27 kartono w) 
1 L butelka 15 405 (27 kartono w) 
5 L kanister 4 108 (27 kartono w) 

10 L kanister UN                 42 (2 warstwy) 
20 L kanister UN  28 (2 warstwy) 
30 L kanister UN  16 (2 warstwy) 

200 L beczka  2 - 4 
1000 L DPPL  1 
24 T autocysterna   

 

Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilnos ci na małej pro bie, następnie 

dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do 

uzyskania poz ądanej lepkos ci. 

Produkt nalez y przechowywac  w szczelnie zamkniętym pojemniku, w 

pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od z ro deł ognia, ciepła i promieni 

słonecznych. 

Powyz sze informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane 

charakteryzujące produkt oraz dos wiadczenie i wiedzę posiadaną w tym 

zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakos ciowego produktu ani 

przyrzeczenia okres lonych włas ciwos ci. Nalez y je traktowac  jako pomoc dla 

bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu 

produktu. Nie zwalnia to uz ytkownika od odpowiedzialnos ci Za niewłas ciwe 

wykorzystanie powyz szych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm 

prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 


