
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9-ΚΑΛΟΧΩΡΙ 

ΤΗΛ. 2310-752609, FAX. 2310-752674
info@superlux.gr | www.superlux.gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες

Εμφάνιση: Λεπτόρευστο υγρό 

Απόχρωση: Διάφανο

Ιξώδες: 9,18cSt στους 40oC

Πυκνότητα: 0.72 0,02 gr/cm3 

pH: Μη εφαρμόσιμο

Αρχικό σημείο ζέσεως: 135oC

Σημείο ανάφλεξης: 38.5oC

Πίεση Ατμών: 0,23 kPa

Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα. 0.6 % ( v/v)

Ανώτερη αναφλεξιμότητα. 7.2 % ( v/v)

sl 100 δΙΑλΥΤΙΚο πΙΝΕλοΥ

πΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μίγμα αλειφατικών υδρογονανθράκων για αραίωση χρωμάτων αλκυδικής 
βάσεως. Ιδανικό για καθαρισμό εργαλείων. Η ειδική του σύνθεση βοηθάει στο 
αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και να προσδώσει ένα άριστο 
τελικό αποτέλεσμα. 

ΧΡΗΣΕΙΣ

πΕΡΙοΡΙΣΜοΙ

•Ομοιόμορφο στέγνωμα 
•Χαμηλή τοξικότητα 
•Χαμηλός ρυθμός εξάτμισης ιδανικό για υψηλής ποιότητας βερνικοχρώματα 

Ιδανικό για χρώματα διαλύτου:
•Αλκυδικής βάσεως
•Ριπολίνες
•Αντισκωριακά αστάρια
•Βελατούρες 
•Chassis-coats
•Βερνίκια πέτρας 
Για μεγαλύτερη ασφάλεια ελέγξετε πρώτα το τεχνικό έντυπο ή την ετικέτα του 
χρώματος που θέλετε να αραιώσετε. 

•Μην καπνίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος. 
•Να το αποθηκεύεται και να το χρησιμοποιείται μακριά από πηγές 
θερμότητας, σπινθήρες, φλόγες κλπ.
•Να το αποθηκεύεται σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά. 

ΕΦΑΡΜοΓΗ

•Προσθέστε ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ SL 100 αφού πρώτα έχετε αναμίξει 
ομοιόμορφα το αλκυδικό επίχρισμα. 
•Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα. 
•Αναδεύστε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως όλη η ποσότητα που υπάρχει στο 
δοχείο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜοΣ ΕΡΓΑλΕΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο 
ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω 
στο κουτί και καθαρίστε τα με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ SL 100.  

ΑποΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ  5 oC  ΕΩς  40 oC

πΡοΦΥλΑΞΕΙΣ

• Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από 
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή 
ζάλη. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 
στις αναπνευστικές οδούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
•Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και 
άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά 
κλειστός. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να αποφεύγεται 
η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: 
μεταφέρατε τον άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 
στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε 
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

ΚΑΤΗΓοΡΙΑ ποΕ
• Δεν εμπίπτει στη νομοθεσία 2004/42/ΕΚ.  

πΡοΕΤοΙΜΑΣΙΑ ΕπΙΦΑΝΕΙΑΣ
Μπορείτε να καθαρίσετε μία μεταλλική επιφάνεια από λάδια και ξένες 
προσμίξεις χρησιμοποιώντας το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ SL 100. 


