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DESCRIERE

DILUENTE UG3 este compus dintr-un anumit amestec special de solvenți, care după procesul de sinteză au suferit un trata-

ment de deshidratare  forțata . Fiind deosebit de adecvat pentru aplicații într-un spectru larg de diverse lucrari : Vopsire, trata-

ment de suprafață, curatare si degresare. Acest produs este specific pentru sistemele pe baza de solvenți deosebit de sensibili la 

umezeală (adezivi, vopsele, grunduri)  formulate pe baza de poliuretani, silani, epoxidici, acrili-uretanici, oleo-uretanici.

DATE TEHNICE

Aspect:  .......................................................................................  lichid incolor, limpede 

Tip:  ...............................................................................................  amestec de solvenți organici 

Miros:  ..........................................................................................  caracteristic

Greutate specifică:  .................................................................  0.90 kg / l 

Pot Life:  .......................................................................................  nespecificat

DILUANT UG3
SOLVENT DE DILUIRE PENTRU SISTEME

POLIURETANICE SI EPOXIDICE

PREGATIREA SUPRAFETEI

În APLICARILE PE suprafete de curățare și degresare vor trebuie să fie curatate mai intai de materiale vrac si alte resturi străini.

PREGATIREA PRODUSLUI 

Produsul este deja gata de utilizare.

INDICAȚII

1. Lucrati întotdeauna în locuri bine ventilate, departe de surse de căldură, sau diverse surse de aprindere. 

2. Pentru diluarea sistemelor bicomponente introduceti SOLVENT UG3 numai după compunerea amestecului. 

3. Aerisiți zona în timpul și după aplicarea produsului. Pentru aplicarea solventului folositi recipiente curate. 

 

Pentru orice informații care se referă la eventuale schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic.

APLICARE

Ca si agent de degresare, se aplică pe suprafata de curățat o cârpă înmuiată în VELOSOLV S, lăsând sa reactioneze pentru 

câteva minute, eliminand apoi materialul reziduu prin tamponare.  Nu sunt recomandate acțiuni de frecare , deoarece acestea 

pot leza sau eroda suprafețele. Ca si diluant pentru vopsea, grund, etc. aplicarea va trebuie să se facă urmarind indicartiile 

produsului specific.

DEPOZITARE

Produsul isi păstrează garanția în ambalajul sau original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o 

perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a 

soarelui.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU CU ROLA CU PARUL SCURT

NESPECIFICAT, (Având în vedere că este vorba de un  produs de diluare, cantitatea ce se consuma  este foarte relativa: depinde 

de condițiile și metodele de utilizare).

AMBALARE

 Recipient de 1 litru.
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ATENTIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră. 

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de 

muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea 

necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni 

întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru,este recomandat a se efectua un test preliminar. 

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz. 

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.

DILUANT UG3
SOLVENT DE DILUIRE PENTRU SISTEME

POLIURETANICE SI EPOXIDICE


