
Leírás:

Javasolt felhasználás:

Elérhetőség:

A HEMPEL FESTÉK olyan módon készül és kerül a felhasználóhoz, hogy hígítás általában nem 
szükséges, feltéve, ha a festéket megfelelően elegyítették/keverték.
Ugyanakkor, ha a festéket vékony rétegvastagságban alkalmazzák (például, mint „tömítő réteg”), vagy 
ha a festék túl sűrűvé vált, pl. hideg időjárásban, a termék adatlapon feltüntetett HEMPEL hígítók 
adagolhatók hozzá, hogy az alkalmazáshoz legjobban megfelelő állagot kapják. Általános szabályként 
a hígító mennyiségét minimális szinten kell tartani, mivel a festékanyag megszenvedi a túlméretezett 
hígítást. Mégis, ha az alkalmazás túl magas hőmérsékleteken (levegő és/vagy acél) történik, a 
hígításnak még az adatlapokon jelzett szintek felettinek is kell lennie, hogy elkerüljék a száraz-szórást 
ill. gyenge réteg képződését.
A HEMPEL hígítók a legjobb eredményeket adó célzattal vannak elkészítve, tekintettel a jó 
kenhetőségére, szórási tulajdonságaira, stb.
Néhány esetben az általános oldószerek helyettesíthetik. Mivel az ilyen anyagok a mi hatáskörünkön 
kívül vannak, visszautasítunk minden ilyen eredményből származó felelősséget.
Mindegyik esetben a vonatkozó termék adatlap, és – ha elérhető – az ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK a 
mérvadóak. A HÍGÍTÓK használatára a szerszámok tisztításához, lásd a túloldali MEGJEGYZÉSEK 
fejezetet.

08080 (25°C/77°F)
HEMPAQUICK minőség csoport
HEMPATEX minőség csoport
HEMPATHANE átvonó festékek és zománcok
HEMPEL’S ANTIFOULINGS, GLOBIC és DYNAMIC, OCEANIC ésOLYMPIC

Az Alapválaszték része. Helyi elérhetősége visszaigazolás alapján.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

A felsorolt fizikai állandók névleges adatok, a HEMPEL Csoport jóváhagyott képletei alapján.

Színárnyalatok / színek:

 V.O.C. tartalom:
Fajsúly:
Lobbanás pont:

-

00000/ Színtelen.
23 °C [73.4 °F]
0.9 kg/liter [7.3 font/amerikai gallon]
870 g/l [7.2 font/amerikai gallon]

ALKALMAZÁS ADATAI :

Biztonság: Óvatosan kezelje. Használat előtt és alatt, tanulmányozza a csomagoláson és a festékes kannákon 
található valamennyi biztonsági feliratot, olvassa el figyelmesen a HEMPEL Biztonságtechnikai 
Adatlapokat és kövesse valamennyi helyi vagy országos biztonsági előírást.

Megjegyzések A szerszámok általában a termékhez előírt hígítóval tisztíthatók.

HEMPEL'S THINNER 08080 csak szakmai használatra érhető el.Megjegyzés:

Jelen Termék Adatlap hatályon kívül helyezi az eddig kibocsátottakat.
Az alkalmazás leírása, a termék meghatározása és a felhasználás érvényességi köre tekintetében lásd az alkalmazni kívánt Termék Adatlaphoz kapcsolódó magyarázó jegyzeteket.
A jelen adatlapon szereplő adatok, specifikációk, utasítások és ajánlások csak az ellenőrzött vagy a meghatározott különleges körülmények között nyert mérési adatokat, valamint tapasztalatokat 
tartalmazzák. Azok pontosságát, teljességét vagy megfelelőségét az itt szereplő Termékek felhasználásának tényleges feltételei között kizárólag a Vevőnek és/vagy Felhasználónak kell 
meghatároznia. A Termékeket leszállítják és minden műszaki segítséget megadnak a HEMPEL ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI-ben meghatározottak 
szerint, kivéve ha a felek írásos formában ettől eltérően állapodnak meg. A Gyártó és Értékesítő elhárít minden felelősséget, míg a Vevő és/vagy Felhasználó lemond mindenfajta 
igényérvényesítésről, ideértve még a gondatlanság esetét is, kivéve a Termék fentiekben ajánlottak szerinti, a túloldalon leírtak szerinti vagy egyébkénti felhasználásának következményeként 
fellépő bármilyen eredmény, sérülés, közvetlen illetve közvetett kár esetét az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-ben rögzítettek szerint. A termékadatokat minden előzetes tájékoztatás 
nélkül megváltoztathatók, illetve azok kibocsátásuktól számított öt év elteltével hatályukat vesztik.

KIBOCSÁTÓ: HEMPEL A/S 0808000000

Termékadatok
HEMPEL'S THINNER 08080
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