
  
  

                  
       

VECHRO S.A.     

Siedziba główna: Liosion Ave. ATENY, kod pocztowy: 111 45       Wydana: 31/07/2018 

Telefon: (+30) 210-4816101 

www.vechro.pl                                     Karta techniczna Ε-8051    Zmieniona: 30/10/2020     

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

SMALTOLUX Odorless thinner jest mieszaniną węglowodorów ali-

fatycznych o wysokiej temperaturze zapłonu. Właściwości te 

sprawiają, że produkt ten jest idealnym rozpuszczalnikiem do 

kolorów bezwonnych.  

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Jakość Metoda Wynik 

Destylacja 

Zakres 

IBP / DP 

ASTM D1078 1720C 

1900C 

Gęstość w 15°C ASTM D1298 0.74 – 0.76 kg/l 

Temperatura 

zapłonu Abel 

PMCC 

IP 1070 

ASTM D93 

44 

Lepkość w 25ºC ASTM D445 1.62 mm² 

 

Kolor ASTM D156 +30  Skala Saybolta 

 

Refrakcja 25°C 
ASTM D1228 1,42 

Benzen 
ASTM D445 <100 mg/kg 

Łączna 

liczba substancji 

aromatycznych 

ASTM D1319 <0,5% obj. 

 

       

 

 

 Smalrolux Odor 

Free Thinner 

Opakowanie: 750ml 
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

• Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

• W przypadku połknięcia uzyskać natychmiast pomoc medyczną 

i pokazać  

       ten pojemnik lub etykietę. 

• Unikać kontaktu ze skórą. 

• Nie wywoływać wymiotów w przypadku połknięcia: uzyskać 

natychmiast pomoc medyczną  

       i pokazać ten pojemnik lub etykietę. 

• Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice. 

• Trzymać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.       

• Nie usuwać do ścieków. 

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA (ZWROTY R) 

• Działa drażniąco na oczy i skórę. 

• Szkodliwy: niebezpieczeństwo poważnego uszczerbku na zdro-

wiu na skutek długotrwałego narażenia dróg oddechowych poprzez 

wdychanie. 

• Stwarza ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie 

matki. 

• Szkodliwe: Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 

połknięcia. 

• Opary mogą powodować senność i zawroty głowy.  

ZNAKOWANIE 

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą charak-

terystyki (MSDS) produktu. 

 BEZPIECZEŃSTWO 

Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają 

z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 

9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt 

nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkowania. 

 

 

 

 

                        

             

              

   

 

 

 

 

 

Przedstawiciel w Polsce 

www.matchembud.com.pl 

www.matchembud.com.pl

