
Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu 
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.
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Üniversal seyreltici
Ürün tarifi:
MEGA 902 üniversal seyreltici, neredey-
se tüm bilinen iki bileşen bazlı boyaların 
seyreltilebileceği yüksek kalitede bir seyrelti-
cidir. 

Uygulama: 
Boya işleyen sanayide, ahşap işleyen sektör-
de ve boyacı zanaatinde neredeyse tüm bili-
nen iki bileşen bazlı boyaların seyreltilmeleri 
için.  

Özellikler:
Metanol ve toluen içermez. Düşük katkılarda 
dahi yüksek çözücü kuvvet, boyalar kullanıma 
hazır bir şekilde ayarlanmaktadır. Çok iyi 
seyir özellikleri ve boyanın yüksek parlaklığını 
sağlamaktadır. Artık bırakmadan buharlaşır. 
Kuruma sonrası boyanın etkilenmesi 
dolayısıyla mümkün değildir. Orta seviyede 
buharlaştırma süresi. MEGA 902 üniversal 
seyreltici, çözücü madde sektörünün sahip 
olduğu en güncel bilgilerle uyumludur. 

Paket boyutu:  
1l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 500 ml

İşleme: 
MEGA 902 üniversal seyreltici, kullanılan 
boyama sistemleriyle, yani püskürtmeyle, 
fırçayla, ruloyla bağlantılı olarak çok iyi bir 
şekilde işlenebilmektedir. 

Teknik veriler 

Özgül Ağırlık:  
0,847 g/cm³ 

Buharlaşma sayısı: 
5 (Eter= 1) 

Kıvam:
Sıvı

Depolama: 
Kutuyu sıkı bir şekilde kapalı vaziyette ve 
serin, iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza 
edin. Depolamada yasal hükümleri dikkate 
alın. 

Bertaraf notları:
Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri 
dönüşüme dâhil edin. Malzeme artıkları, yasal 
hükümler uyarınca bertaraf edilebilir. 

Tehlike sınıfı: ASN 070104

RID/ADR: Sınıf 3, Kod F1 
 
UN 1993 
 
İçerdikleri: 
Eetil asetat; aseton; N butil asetat; ksilen (ksi-
len ile etilbenzenin tepkime ürünü)
 
Ürün kodu: M-VM 02 
 
Tehlike ve güvenlik notları: 
Sıvı ve buhar kolayca alevlenir. Yutulduğunda 
ve solunum yollarına girdiğinde ölümcül 
olabilir. Cilt tahrişlerine neden olmaktadır. 
Ağır göz tahrişine neden olmaktadır. Uyku 
getirebilir ve sersemliğe neden olabilir. Su 
organizmaları için zararlıdır, etkisi uzun va-
delidir. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. 
Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı 
ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun. 

Sıcaktan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, 
açık ateşlerden ve diğer ateşleme kaynağı 
türlerinden uzak tutun. Tütün ürünleri tüket-

meyin. İstifra etmeyi ZORLAMAYIN. Kilit-
li şekilde muhafaza edin. İçeriği/kabı yerel 
şartlar uyarınca bertarafa dâhil edin. 

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın! 


