DILUANT PENTRU PRODUSE NITROCELULOZICE
Descriere
Diluantul D 203 este un amestec de solvenţi organici cu compoziţie bine echilibrată
Utilizare
 ste utilizat pentru: corectarea vâscozității emailurilor nitro-alchidice seria E 2100 și
E
a lacurilor nitrocelulozice seria L 2008A, spălarea obiectelor utilizate la aplicare,
stergerea suprafețelor pentru îndepărtarea substanțelor grase sau a altor impurități.
CARACTERISTICI TEHNICE
Aspect

lichid omogen transparent, fără
impurități mecanice

vizual

Densitate, 23°C

0,84 - 0,87 g/ml

SR EN ISO 2811-1:2002

Continut de apă, max.

0,5 %

Aparat Karl Ficher

Indice de aciditate, max.

3 cm sol. 0,1 NKOH/100ml

Aparat refractometru
RA-5100M

3

COMPATIBILITATE
 iluantul D 203 este compatibil cu produsele pe bază de nitroceluloză precizate
D
mai sus.
INSTRUCȚIUNI DE APLICARE
 iluantul se adaugă în momentul folosirii produsului ce necesită diluarea, în proporția
D
indicată în fișa tehnică a acestuia. După adăugare se recomandă agitarea energică
a produsului în ambalajul de livrare până la omogenizarea amestecului.
AMBALARE
 lacoane cu bușon de capacitate netă 1 L, bidoane metalice de capacitate netă
F
50 L, 100 L, 220 L.
TERMEN DE VALABILITATE
 4 luni de la data fabricației, în condițiile respectării prevederilor de ambalare
2
și depozitare.
SECURITATEA MUNCII
 oate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor realiza
T
respectând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția
muncii si igiena sanitară. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în
spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul
respectiv, inhalarea prelungită a vaporilor, ingerarea produsului.

 ste interzisă comercializarea către persoanele sub 18 ani. Produsul conține
E
substanțe potențial ebrionarcotice.
NOTĂ
 oate aceste date au caracter general privind performanțele și utilizarea produsului,
T
de aceea recomandăm testarea produsului în condițiile propriei tehnologii de
aplicare a beneficiarului.
Rugăm consultați producătorul pentru lămuriri suplimentare.

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei
departamentului cercetare - dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi
propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul
aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se
asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe
tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

