Jotun Thinner No. 23
Popis produktu
Ředidlo určené ke zlepšení rozlivu produktové řady Tankguard firmy Jotun. Lze rovněž použít jako čistící
prostředek na pumpy a nářadí před a po aplikaci barev.

Typické použití
Speciálně určené jako ředidlo do produktové řady epoxidů Tankguard. Doporučeno používat podle technických
listů a aplikačních příruček použitých produktů.
Použití ředidel jako čistících prostředků musí být v souladu s platnými místními předpisy.

Barevné odstíny
čirý

Údaje o produktu
Vlastnost
Objem pevných látek
Bod vzplanutí
Specifická hmotnost
VOC – US/Hong Kong
VOC – EU
VOC – Čína

Test/standard

Popis

ISO 3233
ISO 3679 Metoda 1
výpočet
US EPA postup 24 (testováno)
(CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)
IED (2010/75/EU) (výpočet)
GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (testováno)

0%
25 °C
0,9 kg/l
870 g/l
866 g/l
867 g/l

Data jsou typická pro tovární výrobky, v závislosti na barevném odstínu mohou vykazovat mírné odchylky.

Mísící poměry
Jednosložkový materiál.

Balení (typické)
Jotun Thinner No.23

Objem
(litry)

Velikost obalu
(litry)

5/20

5/20

Objem je uváděn pro průmyslově vyráběné odstíny. Velikost balení a naplněný objem se mohou lišit v závislosti
na místních předpisech.
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Jotun Thinner No. 23
Skladování
Produkt musí být skladován v souladu s místními předpisy. Skladovat v těsně uzavřeném obalu v suchém,
chladném, dobře větraném prostoru a vyloučením zdrojů tepla a ohně.

Skladovatelnost při 23 °C
Jotun Thinner No.23

48 měsíců

Na některých trzích může být nařízena kratší skladovatelnost. Výše uvedená doba je minimální doba
skladovatelnosti, po jejím uplynutí musí být funkčnost produktu prověřena.

Upozornění
Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití. Aplikátoři a provozovatelé musí být vyškolení, zkušení
a musí mít vybavení pro správné míchání a aplikaci povlaků podle technické dokumentace Jotun. Technici a
provozovatelé při používání tohoto výrobku musí používat náležité osobní ochranné pomůcky. Toto upozornění
je uvedeno na základě současných znalostí produktu. Návrhy jakýchkoliv odchylek s ohledem na místní
podmínky musí být schváleny odpovědným zástupcem Jotun před zahájením prací.

Zdraví a bezpečnost
Věnujte pozornost údajům na etiketě. Používejte na dobře větraném místě. Nevdechujte výpary / aerosol.
Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a ihned
vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte vhodným čističem a mýdlem s vodou.

Odchylky odstínů
U výrobků, které jsou primárně určené pro použití jako základní a antivegetativní nátěry, mohou jednotlivé
výrobní šarže vykazovat drobné barevné odchylky. Tyto výrobky mohou při vystavení slunečnímu záření a
klimatickým vlivům křídovat.

Odvolání
Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky
laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často
používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako
takového. Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.
Uživatelé by měli vždy konzultovat s výrobcem specifické pokyny týkající se obecně vhodnosti tohoto produktu
pro jejich konkrétní potřeby a aplikační postupy.
Pokud existují rozdíly mezi různými jazykovými verzemi tohoto dokumentu, upřednostňuje se verze v anglickém
jazyce (Velká Británie).
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