
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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Yıkama seyreltici
Ürün tarifi:
MEGA 903 yıkama seyreltici, orta derecede 
uçucu olan ve her türlü boyama maddelerine 
uygun olan bir çözücü madde karışımıdır ve 
çok iyi çözme özelliklerine sahiptir.

Uygulama:
MEGA 903 yıkama seyreltici, boyama mad-
delerini yıkamak ve püskürtme tabancalarını, 
renk basınç hortumlarını, şablonları ve ben-
zeri çalışma cihazlarını boyama öncesi yağ 
temizleme malzemesi olarak kullanılmaktadır. 
Bunun dışında özel çözücü madde kombina-
syonu sayesinde boyama öncesi parçaları 
yağdan arındırmak için de uygundur. Nitro, 
sentetik reçine, yakma ve klor kauçuk boyaları 
çözmek içindir.

Özellikler:
Çok iyi çözme özellikleri, orta derecede uçucu. 
Kurumuş boyaları da çözer, mükemmel yağ 
çözücü özelliklere sahiptir. Artık bırakmadan 
buharlaşır ve böylece parçaların daha sonraki 
boyalarını olumsuz şekilde etkilemez.

Paket boyutu:
6 l, 12 l, 30 l ve 58 l

İşleme:
MEGA 903 yıkama seyreltici; yıkama, 
daldırma, püskürtme ve taşkın yönteminde 
kullanılabilir.

Teknik veriler

Özgül Ağırlık:
0,847 g/cm³

Buharlaşma sayısı:
8 (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.

Ürün kodu:
M-VM 03

ASN: 070104

Tehlike sınıfı:
RID/ADR: Sınıf 3, Kod F1
UN No: 1993

Tehlike ve güvenlik notları:
Sıvı ve buhar kolayca alevlenir. Yutulduğunda 
ve solunum yollarına girdiğinde ölümcül ola-
bilir. Ağır göz hasarlarına neden olmaktadır. 
Cilt tahrişlerine 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. Sadece açık alanda veya iyi bir şekilde 
havalandırılmış kapalı alanlarda kullanın. Ko-
ruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/
yüz koruması kullanın. YUTULDUĞUNDA: 
Derhal ZEHİR BİLGİ MERKEZİNİ/hekimi 

arayın. İstifra etmeyi ZORLAMAYIN. 

İçerdikleri: Hidrokarbonlar, C9, aromatik 
bileşikler; butan-1-ol; 2-metil-1-propanol; etil 
laktat. ≥ %30 aromatik hidrokarbon, ester, ke-
tonlar, alkoller içermektedir, VOC sınır değeri: 
850 g/l VOC içeriği: 847 g/l.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın! 


