
Karta Techniczna Produktu

Charakterystyka:

Zalecane użycie:

Dostępność:

Farby HEMPEL są produkowane i dostarczane w takiej lepkości, że rozcieńczenie nie jest konieczne,
pod warunkiem, że farba jest dokładnie wymieszana.

Jednakże, jeśli farba ma być nakładana w niewielkiej grubości (na przykład jako „powłoka 
uszczelniająca”) lub jeżeli farba jest zbyt gęsta, na przykład w niskich temperaturach, można dodawać 
wskazane w odpowiednich kartach katalogowych HEMPEL’S THINNER(S) (rozcieńczalniki) do 
uzyskania lepkości najbardziej odpowiedniej do nakładania.

Jest ogólną zasadą, że rozcieńczanie powinno być minimalne, aby jakość powłok nie pogorszyła się z 
powodu nadmiernego rozcieńczenia.

Jednakże, jeśli aplikacji odbywa się w wysokich temperaturach (powietrza lub podłoża), ilość 
dodanego rozcieńczalnika może nawet przekraczać ilość określoną w karcie katalogowej. Pozwala to 
uniknąć suchego natrysku i uzyskać prawidłową powłokę.

HEMPEL’S THINNERS są dodawane do farb w celu uzyskania lepkości roboczej stosownej do 
malowania pędzlem, natryskiem, itp.

W niektórych przypadkach inne rozcieńczalniki mogłyby zastępować HEMPEL’S THINNERS. Jednak 
za te produkty, będące poza naszą kontrolą, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności.

Każdy przypadek powinien być konsultowany z odpowiednią kartą katalogową i, jeżeli to konieczne, z 
INSTRUKCJĄ APLIKACJI. Odnośnie użycia THINNERS do mycia narzędzi, patrz UWAGI poniżej.

08570 (4°C/39°F)
HEMPEL’S SHOPPRIMER E 15280, HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15890, HEMPEL'S 
SHOPPRIMER ZS 15820

Wymaga potwierdzenia.

HEMPEL'S THINNER 08570

Karta Techniczna Produktu

DANE FIZYKOCHEMICZNE:

Podane dane fizykochemiczne są wartościami nominalnymi, zgodnymi z formułami zatwierdzonymi przez HEMPLA.

Kolory/ nr koloru:

Zawartość L.Z.O.:
Gęstość:
Temperatura zapłonu:

-

00000/ Bezbarwny.
4 °C [39.2 °F]
0.8 kg/dm3 [7 funty/galon USA]
832 g/l [6.9 funty/galon USA]

SPOSÓB APLIKACJI:

Warunki BiHP: Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi 
oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w 
Kartach Charakterystyki  oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa.

Uwagi Narzędzia i urządzenia zazwyczaj można czyścić rozcieńczalnikiem przeznaczonym do danego 
produktu.

HEMPEL'S THINNER 08570 Jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.Uwaga:

Niniejsza karta produktu zastępuje wszelkie wcześniej wydane karty.
Objaśnienia, definicje i zakres można znaleźć w "Objaśnieniach” dostępnych na stronie www.hempel.com. Dane, specyfikacje, wskazówki i zalecenia znajdujące się na tej karcie charakterystyki produktu 
przedstawiają wyłącznie wyniki badań i doświadczeń uzyskane w kontrolowanych i specjalnie określonych warunkach. Ich dokładność, kompletność lub prawidłowość w warunkach rzeczywistych dowolnego 
zastosowania Produktów muszą zostać stwierdzone przez Kupującego i/lub Użytkownika.
Dostawa Produktów oraz doradztwo techniczne dokonywane są zgodnie z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG FIRMY HEMPEL, chyba że wyraźnie ustalono inaczej na piśmie.
Producent i Sprzedający wyłączają, a Kupujący i/lub Użytkownik zrzekają się wszelkich roszczeń wiążących się z jakąkolwiek odpowiedzialnością, obejmującą, między innymi, zaniedbanie, z wyjątkiem zakresu 
przewidzianego w OGÓLNYCH WARUNKACH, o których mowa wyżej, z tytułu wszelkich skutków, uszkodzenia ciała bądź bezpośrednich lub pośrednich strat bądź szkód wynikających z użycia Produktów 
zgodnie z zaleceniami określonymi powyżej, na odwrocie lub przekazanymi w inny sposób. Dane dotyczące produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia i przestają obowiązywać pięć lat od daty wydania.
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