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Zakres stosowania Rozcieńczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów poliuretanowych, w tym 
lakierów poliuretanowych do podłóg drewnianych, np. marek DOMALUX oraz 
DREWNOCHRON (zgodnie z zaleceniami producenta lakieru). Nadaje się również do 
czyszczenia zabrudzeń po pianie poliuretanowej. 

Parametry techniczne  

 Kolor Bezbarwny lub lekko słomkowy 

 Gęstość 0,867 ± 0,005 g/cm3 

 Lepkość Niskolepka ciecz 

Data ważności 4 lata (podana na opakowaniu) 

Sposób użycia Rozcieńczanie  
Postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcieńczanego. 
Przeprowadzić próbę przy użyciu małej ilości produktu. 
Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów  
Elementy oczyszczane zanurzyć w rozcieńczalniku lub przetrzeć namoczoną w 
rozcieńczalniku czystą szmatką lub czystym pędzlem. Następnie wytrzeć czystą, suchą 
szmatką. Operację powtarzać aż do uzyskania żądanych efektów. 
Ograniczenia i uwagi  
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy 
intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Chronić przed 
bezpośrednim działaniem słońca. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia i nie jest 
środkiem leczniczym. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia 
może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia. Produkt nie jest przeznaczony do 
stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością. Przed 
użyciem należy zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki 

Dodatkowe 
informacje 

Warunki transportowania i magazynowania: 
Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w 
temp. od 0 ºC do +25 ºC. Chronić przed dziećmi.  
Pozostałe uwagi:  
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy 
intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. 

Zalecenia BHP i 
P. Poż. 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 
www.progold.com.pl 

Opakowanie 0,5L; butelka szklana 

http://www.profesjonalnefarby.pl/

