AURO citrusolie nr. 191

Technisch merkblad

Product / gebruik
Universeel verdunningsmiddel voor AURO oliehoudende producten (PurSolids en oplosmiddelhoudende producten). Als reiniger voor
kwasten en gereedschappen; zeer geschikt voor het verwijderen van vlekken en waslagen (met schuurvlies en boenmachine)
Niet geschikt voor het verdunnen van watergedragen-, of dispersieverven.
Samenstelling
Citrusolie (d-limonene)
Natuurverven zijn niet reuk-, of oplosmiddelvrij. Let op mogelijke allergieën. Actuele volledige declaraties op www.auro.de
Kleur: Kleurloos.
Dichtheid

Ca. 0,85 g/cm³

Viscositeit
Verdunning
Verbruik
Opslagstabiliteit

vloeibaar
Gebruiksklaar.
Zoals aangegeven bij het betreffende product
koel, vorstvrij, droog in goed gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen bewaren.
Opslagstabiliteit bij 18 °C in originele gesloten verpakking: ca. 24 maanden. Aangebroken
verpakkingen na gebruik altijd goed afsluiten.
Blik
Uitsluitend lege verpakkingen met droge productresten recyclen. Vloeibare resten: EAKcode 200112, EAK-betekenis: verf.
Product is brandbaar. R 10 brandbaar, S 16 verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Niet roken. Zelfontbrandingsgevaar door drogende olie. Gebruikte doeken apart en
uitgespreid laten drogen of in een goed gesloten metalen blik bewaren. Bevat citrusolie, R
65 kan bij inslikken longschade veroorzaken. S 23 Damp/nevel niet inademen. S 51
Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. S 62 Bij inslikking, geen braken
opwekken maar direct een dokter waarschuwen en het etiket of technisch merkblad tonen.
Etikettering: Xn, schadelijk voor de gezondheid. Zorg voor de gebruikelijke
veiligheidsmaatregelen, bijv. bij verwerking zorgen voor geschikte huidbescherming en
ventilatie. Veiligheidsbladen en technische merkbladen goed doorlezen.

Verpakkingsmateriaal
Afval
Let op!

Gevarenklasse: VbF A II (brandbaar), Vlampunt ca. 45 °C.
ADR Klasse 3 , 31c.

Belangrijk
- Verwerkingstemperatuur minimaal 10 °C.
- Vanwege het sterk ontvettende vermogen, niet gebruiken voor het schoonmaken van de handen.

De gegevens in dit technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en ontslaat koper en/of verwerker er niet
van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TIB niet worden ontleend. Bij alle schilderwerk en de voorbereiding daartoe geldt de
huidige stand der techniek als referentie. Door gebruikmaking van onze advisering ontstaat geen consultatie - rechtsverhouding. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TIB zijn
geldigheid. Eerste oplage: Stand: 01.04.2001 techn. merkblad | 14.08.13 voll. declaraties
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