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Caparol AF Verdunner 

 
Специален разредител за регулиране вискозността 
на Dupa-inn Nr.1, DupaMatt и продуктите Capalac без 
разтворители. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  

Сфера на приложение Caparol AF Verdünner е специален разредител, използван за регулиране на степента на 
разреждане, както и за почистване на използваните инструменти при лакиране и боядисване 
с алкидни продукти Капарол. 

  

Свойства  Безцветна течност 

 Точка на кипене: 169°C  

 Точка на запалване: 46°C  

 Температура на запалване > 200°C  

 Долна граница на експлозия: 0,5 Vol %  

 Горна граница на експлозия: 7 Vol %  

 Този продукт съдържа (C9-C12): 

 Налягане на парите: 5 mbar при 20°C  

 Плътност при 20°C: 0,75-0,79 g/cm³ 

 Слабо разтворим във вода  

 Кинематичен вискозитет: 10 сек 

 Съдържание на органичен разтворител: 100 % 

  

Свързващо вещество  Парафинови въглеводороди  

 Парафин (петрол), обикновен C9-C12 

 CAS: 64771-72-8 

 EINECS: 265-233-4 

 Xn; R 10-65-66 

 >25 - 50% 

 Изоалкан (C9-C12) 

 CAS: 90622-57-4 

 EINECS: 292-459-0 

 Xn; R 10-65-66 

 >25 - 50% 

  

Oпаковка 1 литра и 5 литра 

  

Съхранение Продуктът се съхранява на прохладни места, в херметично затворена оригинална 
опаковка,  при добро проветрение и вентилация, предпазен от източници на огън и 
запалване – Пушенето забранено.  
Да се използва само в помещения с добра вентилация. 
Температурата на съхранение трябва да е 5° - 20°C. 
Да не се съхранява на едно място с киселини, основи или силни оксиданти  

  

СЪВЕТИ 

  

Мерки за безопасност 
 (валидни към датата на 

публикация) 

Отровен. Да не се вдишват изпаренията на продукта. При поглъщане може да засегне белите 
дробове. Да се избягва контакт с кожата и очите. При поглъщане да не се предизвиква 
повръщане. Многократният контакт с кожата може да предизвика напукване или изсъхване на 
кожата. Да се потърси лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта. 
Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се използват подходящи защитни 
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средства: защитни ръкавици и очила, защитни обувки и дрехи. При случайно изливане да се 
използват абсорбиращи материали като пясък, земя, Да не се излива в канализацията, 
водите или почвата. Продуктът е вреден за водните организми, може да предизвика 
дълготрайни неблагоприятни ефекти при изливане във водите. Да не се излага на преки 
слънчеви лъчи. Да се предпазва от източници на топлина и огън. 
 
Максимална допустима концентрация на изпарения: 
Парафин: 200 ml/m³ 
Изоалкан: 200 ml/m³ 
R10- Запалим продукт 
R65- При поглъщане продуктът може да засегне белите дробове.  
R66- Многократният контакт на продукта с кожата може да предизвика дразнене на кожата.  

  

Обезвреждане Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с течни остатъци се предават 
на специално оборудвани места за събиране на остатъци от запалими продукти.   

  
Специални обозначения M017 Разтворител 

  
Технически консултации В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  

техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от 
представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни 
персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим 
подробни съвети, за всеки отделен обект. 
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Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна 

на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи 

отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване 

и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация 

имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция 

можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de. 

ДАУ Бента България ЕООД      

 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 

 

http://www.caparol.de/

