Thinner 910
Diluentes
Diluente rápido para aplicação à pistola.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Este produto é uma mistura de diluentes orgãnicos desenhados especificamente para diluir ou limpar em associação com: Interprime 880, Interprime 820,
Perfection e Perfection Pro, para aplicação à pistola. Thinner 910 pode ser misturado para facilitar a pintura à pistola para uma variedade grande de
temperaturas para optimizar os resultados. Para mais detalhes consultar o Manual de Aplicação de Interspray.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO
Cor

YTA910Transparente

Densidade

0.824

Volume de Sólidos

0%

Prazo Habitual de Validade

2 anos

VOC

824 g/lt

Tamanho da Embalagem

1 lt (Só UE), 5 lt

INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA
Secagem

Repintura
Temperatura do substrato
10°C (50°F)
23°C (73°F)

5°C (41°F)
Min.

Repintura por

Máx.

Min.

Máx.

Min.

35°C (95°F)
Máx.

Min.

Máx.

APLICAÇÃO E USO
Método

Quando usado para limpeza de superfícies, mudar várias vezes a posição do pano de modo a evitar contaminações.

Conselhos

Controle da Ventilação e da Humidade Assegurese de ter a ventilação adequada durante o uso.

Alguns Pontos Importantes

Não há restrições especiáis.

Compatibilidade/Substratos

Indicado para a aplicação à pistola tanto da subcapa/acabamento da gama poliuretano profissional, primarios epoxis e
betume pistolavel.

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA
Armazenamento

INFORMAÇÃO GERAL:
Deve evitarse a exposição ao ar e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade deste produto tenha a
certeza que a embalagem está correctamente fechada e que temperatura está compreendida entre 5ºC/41ºF e
35ºC/95ºF. Manter afastada da luz direta do Sol.
TRANSPORTE:
Este produto deve ser guardado em contentores com fechos de segurança durante o seu transporte e armazenamento.

Segurança

GERAL: Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na secção correspondente, também disponível esta
informação na linha de apoio técnico.
RESÍDUOS: Não deite latas, nem verta tinta, para cursos de água, use os tramites normais. Antes de deitar fora as latas,
espere que a tinta remanescente nas latas seque.
O vasilhame de Thinner 910 não pode depositarse nos contentores municipais, nem em lixeiras sem a respectiva
autorização. A reciclagem do vasilhame deve ser tratada com as autoridades competentes.

NOTAS IMPORTANTES

A informação fornecida neste prospecto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem
consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objectivos pretendidos, fará por sua conta e risco e
não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria
(outra que não a morte ou danos resultante de negligencia) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida
nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, á luz da nossa experiência e da nossa politica
continuada de desenvolvimento dos nossos produtos.

Para mais informações contactar o serviço técnico ou visitar www.yachtpaint.com.
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