РАЗРЕДИТЕЛИ:

Използват се за разреждане на произвежданите от
Емайлхим АД лакови покрития.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Ø Разредител Р006
Ø Разредител Р007
Ø Разредител Р008

ЕМАЙЛХИМ АД
РАЗРЕДИТЕЛ Р 006
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използва се за разреждане на лакове за вътрешно покритие на алуминиеви туби,
формулирани на база комбинация от високомолекулни епоксидни и фенолни смоли с
приложение в парфюмерийната, козметичната,фармацевтичната и хранително-вкусовата
промишленост както и шевни лакове за консервната промишленост.

ХАРАКТЕРИСТИКА
База
Цвят
Плътност
Пламна температура

Смес от органични разтворители
безцветен до светло жълт
0,860 - 0,870 гр/см3
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ПРЕДИ УПОТРЕБА ДА СЕ ХОМОГЕНИЗИРА ДОБРЕ!
СЪХРАНЕНИЕ в закрити и неотоплени помещения
НЕ СЕ ДОПУСКА попадане на вода в разредител Р006
НЕ СЕ ДОПУСКА изливането на разредител Р006 в канализационната мрежа
ГАРАНЦИОНЕН СРОК 12 месеца

Данните в техническата информация отговарят на нивото на нашите познания и имат за цел
да информират потребителя на този продукт за неговото приложение. Производителят не
носи отговорност,ако продуктът се ползува по предназначение извън описаното по горе.
Качеството на този продукт се гарантира от производителя при спазване на условията по
тази техническа информация.

ЕМАЙЛХИМ АД
РАЗРЕДИТЕЛ Р 007
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използва се за разреждане на лакове за покритие на метален амбалаж, формулирани на база
комбинация от високомолекулни епоксидни и фенолни смоли с приложение в хранителновкусовата промишленост.

ХАРАКТЕРИСТИКА
База
Цвят
Плътност
Пламна температура

Смес от органични разтворители
безцветен до светло жълт
0,885 - 0,895 гр/см3
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ПРЕДИ УПОТРЕБА ДА СЕ ХОМОГЕНИЗИРА ДОБРЕ!
СЪХРАНЕНИЕ в закрити и неотоплени помещения
НЕ СЕ ДОПУСКА попадане на вода в разредител Р007
НЕ СЕ ДОПУСКА изливането на разредител Р007 в канализационната мрежа
ГАРАНЦИОНЕН СРОК 12 месеца

Данните в техническата информация отговарят на нивото на нашите познания и имат за цел
да информират потребителя на този продукт за неговото приложение. Производителят не
носи отговорност,ако продуктът се ползува по предназначение извън описаното по горе.
Качеството на този продукт се гарантира от производителя при спазване на условията по
тази техническа информация.

ЕМАЙЛХИМ АД
РАЗРЕДИТЕЛ Р 008
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използва се за разреждане на лакове за покритие на метален амбалаж, формулирани на база
комбинация от обезмаслени наситени полиестерни, меламинови и непластифицирани
бензогунаминформалдехидни смоли с приложение в хранително-вкусовата и
фармацевтична промишленост.

ХАРАКТЕРИСТИКА
База
Цвят
Плътност
Пламна температура

Смес от органични разтворители
безцветен до светло жълт
0,880 - 0,890 гр/см3
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ПРЕДИ УПОТРЕБА ДА СЕ ХОМОГЕНИЗИРА ДОБРЕ!
СЪХРАНЕНИЕ в закрити и неотоплени помещения
НЕ СЕ ДОПУСКА попадане на вода в разредител Р008
НЕ СЕ ДОПУСКА изливането на разредител Р008 в канализационната мрежа
ГАРАНЦИОНЕН СРОК 12 месеца

Данните в техническата информация отговарят на нивото на нашите познания и имат за цел
да информират потребителя на този продукт за неговото приложение. Производителят не
носи отговорност,ако продуктът се ползува по предназначение извън описаното по горе.
Качеството на този продукт се гарантира от производителя при спазване на условията по
тази техническа информация.

