Thinner 910
Tynnere
Hurtig sprøytetynner
PRODUKTBESKRIVELSE
Dette produktet er en blanding av ulike organiske løsningsmidler spesielt for tynning av Interspray 900, Interprime 880, Interprime 820 samt Polyurethane
Basecoat (finnes ikke i Nord Amerika) ved sprøyting og rengjøring av verktøy. Brukes ved påføring med sprøyte under følgende temperatur skala: 10-15°C.
Thinner 910 kan blandes inn for å tilpasse påføring i ulike temperaturer. Mer informasjon finnes i Interspray Application Manual.
PRODUKTINFORMASJON
Densitet

0.824

Tørrstoffinnhold

0%

Normal lagringstid

2 år

VOC

824 g/lt

Embalasje størrelse

1 Lt., 5 Lt.

TØ RKE- OG OVERMALINGSTIDER
Tørketider

Overmaling
Underlagets temperatur
10°C (50°F)
23°C (73°F)

5°C (41°F)
Min

Overmalt med

Maks

Min

Maks

Min

Maks

35°C (95°F)
Min

Maks

BRUKSANVISNING
Metode

Når den brukes til tørking av overflaten er det viktig å bytte filler ofte slik at ikke fett og smuss bare flyttes rundt på
overflaten. Ved påføring av det første halvfulle strøket av Interspray 900 i 10-15°C, tynn 25-30%. Følgende strøk
Interspray 900 tynnes 35%.

Tips

Ventilasjon og fuktighetskontroll Vær nøye med ventilasjonen under arbeidet.

Viktig informasjon

Ingen spesielle restriksjoner.

Kompabilitet/Underlag

Brukes til sprøyting av Internationals profesjonelle sortiment av polyuretan lakker/grunninger, epoxiprimere og
sprøytesparkel.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON
Lagring

GENERELL INFORMASJON
Unngå kontakt med luft og ekstremt høye temperaturer. For at lagringstiden skal holdes bør produktet oppbevares i
forseglet embalasje ved temperaturer på 5-35°C. Unngå direkte sollys.
TRANSPORTINFORMASJON
Produktet bør transporteres og lagres under sikre og lukkete forhold.

Sikkerhet

GENERELT Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.
AVFALLSHÅNDTERING Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det
beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Thinner 910 kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted
uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om
produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for
eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering).
Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfarenhet, tester og
utvikling.

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.
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