
Beskrivelse:

Tilgængelighed:

HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711

Fortynder til påføring med pensel/rulle og Tool cleaner til HEMPEL to-komponent toplak og lak.

Til professionel sprøjtemaling ved temperaturer over 30 °C.

Del af det Europæiske Yacht sortiment.

PRODUKTDATA:

Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.

Kulør-nr./farver:

VOC-indhold:
Vægtfylde:
Flammepunkt:

-

00000/ Transparent.
42 °C [107.6 °F]
1 kg/liter [8.1 lbs/US gallon]
970 g/l [8.1 lbs/US gallon]

PÅFØRINGSDATA:

Sikkerhed: Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes 
i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

Side: 1/1Udgivelsesdato: juli 2016

BEMÆRKNINGER: HEMPEL malinger bliver produceret og leveret på en sådan måde, at fortynding sædvanligvis ikke vil 
være nødvendig, såfremt malingen er korrekt blandet/rørt op. Imidlertid, hvis malingen påføres i lav 
lagtykkelse (f. eks. som "sealer coat") eller hvis malinger er blevet for tyk, f. eks. ved lave temperaturer,
kan den HEMPEL THINNER der er angivet på produkt databladet tilsættes for at opnå egnede 
påføringsegenskaber. Generelt bør fortynding holdes på et minimum, da kvaliteten af malingsarbejdet 
vil blive påvirket af for megen fortynding. Imidlertid, hvis malingsarbejdet skal foregå ved høje 
temperaturer (luft og/eller stål) kan det undtagelsesvist være nødvendigt med fortynding ud over de 
grænser, der er nævnt på produkt databladet for at undgå støv-/tørsprøjtning og dårlig filmdannelse.
HEMPEL'S fortyndere er sammensat således, at der til de foreskrevne anvendelser opnås de bedste 
resultater med hensyn til strygbarhed, sprøjteegenskaber etc.
I nogle tilfælde kan almindelige handelsvarer anvendes som erstatning. Da sådanne produkter ikke er 
under vor kontrol, falder dette imidlertid uden for vort ansvarsområde.
For hvert job skal det respektive produkt datablad konsulteres og - når relevant -
PÅFØRINGSVEJLEDNINGEN. Med hensyn til værktøjsrengøring henvises til BEMÆRKNINGER på 
side 2/2.

Læs altid produktspecifikationen.

Lagerstabilitet/lagring: Eksponering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes 
tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.

Værktøjsrengøring: Redskaber kan normalt renses med den fortynder der er foreskrevet for det pågældende produkt.

HEMPEL’S THINNER 871 (No 2) 08711Bemærk:

UDGIVET AF: HEMPEL A/S 0871100000

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til “Forklaringer til datablade” på www.hempel.com. Data, specifikationer og 
vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle 
forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.
Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke 
andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore 
produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.

-
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