
Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają 
wszelkie roszczenia wynikające z tych informacji. Możemy udzielić gwarancji tylko na stale wysoką jakość naszych produktów.
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Rozcieńczalnik uniwersalny
Opis produktu:
Rozcieńczalnik uniwersalny MEGA 902 to 
wysokiej jakości produkt, który pozwala na 
rozcieńczanie prawie wszystkich obecnie 
znanych lakierów dwuskładnikowych. 

Zastosowanie: 
Do rozcieńczania prawie wszystkich lakierów 
dwuskładnikowych stosowanych w przemyśle 
przetwórstwa lakierów, w przemyśle drzew-
nym oraz w branży malarskiej i lakierniczej. 

Właściwości:
Nie zawiera metanolu oraz toluenu. Wysoka 
zdolność rozpuszczania już po dodaniu nie-
wielkiej ilości produktu. Przygotowanie la-
kierów gotowych do użycia. Gwarantuje bard-
zo dobre właściwości rozlewności oraz wysoki 
połysk lakieru dzięki. Odparowuje bez pozos-
tawiania śladów. Wykluczony jest zatem jaki-
kolwiek wpływ na lakierowaną powłokę po 
wyschnięciu. Średni czas odparowywania. 
Użyte w produkcie rozwiązania oparte są na 
najnowszej wiedzy w obszarze produkcji roz-
puszczalników. 

Wielkość opakowania:  
1l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 500 ml

Stosowanie: 
Rozcieńczalnik uniwersalny MEGA 902 może 
być bardzo dobrze przetwarzany w połączeniu 
z systemami lakierniczymi, używanymi do 
aplikacji natryskowej oraz przy pomocy wałka 
i pędzla. 

Dane techniczne 

Ciężar właściwy:  
0,847 g/cm³ 

Wskaźnik parowania: 
5 (eter= 1) 

Konsystencja:
Postać płynna

Przechowywanie: 
Przechowywać szczelnie zamknięty pojemnik 
w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. 
Należy przestrzegać przepisów prawnych 
dotyczących przechowywania produktu. 

Postępowanie z odpadami:
Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie 
puste pojemniki. Pozostałości materiału mogą 
być usuwane zgodnie z przepisami usta-
wowymi. 

Klasa zagrożenia: ASN 070104

RID/ADR: Klasa 3, kod Fl 
 
UN 1993 
 
Zawiera:
octan etylu; aceton; octan N-butylu; ksylen 
(produkt reakcji ksylenu i etylobenzenu)
 
Kod produktu: M-VM 02 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie 
i dostanie się przez drogi oddechowe może 
grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. 
Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać 
uczucie senności lub zawroty głowy. Działa 
szkodliwie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W 
razie konieczności zasięgnięcia porady lekar-

za należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

Trzymać z dala od gorąca, gorących po-
wierzchni, iskier, otwartego ognia oraz innych 
źródeł zapłonu. Nie palić. NIE wywoływać 
wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. 
Zutylizować zawartość/pojemnik zgodnie z lo-
kalnymi przepisami. 

Przestrzegać karty charakterystyki 
bezpieczeństwa! 


