C6000

C6000
ŘEDIDLO
do nitrocelulózových nátěrových hmot
Použití: K ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, pokud není normou výrobku předepsáno jiné
ředidlo, nebo k čištění aplikačních zařízení dle požadavků zákazníka. K ředění barvy C2028 je
určena jen varianta C6000/C0000. C6000 slouží také např. k vymytí zbytků pryskyřice ze suků
dřeva. Ředidlo C6000 lze použít i k ředění syntetických nátěrových hmot aplikovaných štětcem,
válečkem, stříkáním, pokud je tento způsob ředění doporučen v návodu příslušné nátěrové hmoty.
Varianta V0004 ředidla C6000 je vhodná především k mytí technologických zařízení a
pracovních pomůcek. Může být použita i k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot pro různé
aplikační způsoby nanášení např. (stříkání, štětec, váleček, clonování) - nutno předem odzkoušet.
Varianty: Dle platné ceníkové nabídky
Vlastnosti ředidla:
Hustota

varianta Z1C0000
varianta Z2C0000
ostatní varianty

0,82 - 0,85 g/cm3
0,85 - 0,90 g/cm3
0,82 - 0,88 g/cm3

Balení: Dle aktuální nabídky
Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale ředidla.
Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě
určeném obcí.
Klasifikace výrobku:
Signální slovo: nebezpečí
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v
těle matky vdechováním. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví
škodlivý při požití a při styku s kůží. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost
nebo závratě. Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo
opakované expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.
„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového
systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou
kvalitu povrchové úpravy.
Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si
vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“
„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších
vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní
smlouvy.“
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