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РОЗЧИННИК ДО ГРУНТОЕМАЛІ НА 
ІРЖУ 

  

 

  

 

 
SNIEZKA Розчинник НА ІРЖУ застосовується з метою доведення до робочої в‘язкості ґрунтемалі ŚNIEŻKA 
НА ІРЖУ. Рекомендується також для знежирення поверхні перед фарбуванням та для очищення інструментів 
після закінчення малярних робіт. 

 
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ 

густина, найбільше [г/см3] 0,84-0,87 

леткість по відношенню до етилового ефіру  3-5 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

підготовка 
виробу 

•   перед використанням енергійно струснути упаковку 

 

дозування 

 

•  рекомендується додавати до емалі малими порціями, після додавання кожної порції емаль потрібно ретельно  

    перемішати 

•  кількість доданого розчинника залежить від виробу, а також очікуваної робочої в’язкості, тому потрібно дозувати 

    згідно зі вказівками, які містяться на етикетці або в карті характеристики виробу  
 
 

 
ПЕРІОД ГАРАНТІЇ : 36 місяці від дати виготовлення 

УПАКОВКА: металеві банки: 450 мл 
ТЕМПЕРАТУРА 

ЗБЕРІГАННЯ 
від +5

0
C дo +30

0
C 

 
 

ВКАЗІВКИ БГП та ППБ  

Виріб шкідливий; Виріб легкозаймистий; Містить: ксилен, бутан-1-ол 
Шкідливо діє при потраплянні через дихальні шляхи, при контакті зі шкірою і при проковтуванні; Діє подразнююче на 
дихальні шляхи і шкіру. Пари можуть викликати відчуття сонливості і запаморочення; Берегти від дітей; Не зберігати 
разом з продуктами харчування, напоями і кормами для тварин; Забруднені очі негайно промити великою кількістю води і 
звернутись до лікаря; У випадку проковтування негайно звернутися до лікаря - покажи упаковку або етикетку; 
Застосовувати в добре вентильованих приміщеннях. 
 
 
ПРИМІТКИ  

Інформація, що міститься в карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального використання 
виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови застосування залишаються поза 
його контролем. Будь-яке втручання у склад продукції неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного 
матеріалу. У випадку поєднання з продукцією інших виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладена вище 
інформація була надана добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою 
право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів. 
 
 
 


