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Розчинник для лакофарбових матеріалів Alpina 

Без різкого запаху • Очищений від ароматичних сполук • Підходить для очистки 

інструментів 

Інформація про матеріал 
 

Цільове призначення 

Спеціальний деароматизований розчинник 

для регулювання в'язкості лакофарбових 

алкідних матеріалів, а також для очищення 

інструментів і знежирення поверхонь 

перед фарбуванням. 

 

Властивості 

Максимально очищений від ароматичних 

сполук розчинник без різкого запаху. 

Знижує ризик виникнення дефектів 

лакофарбових покриттів, таких як кратери і 

наскрізні пори. 

 

Склад: 

вуглеводні, н-алкани, ізоалкани, циклічні 

сполуки, < 0,05% ароматичні вуглеводні, 

модифікуюча добавка. 

 

Містить 

Лігроїнову фракцію (нафти), гідровану 

важку; лігроїнову фракцію (нафти), 

гідродесульфовану важку; петролейний 

ефір. 

 

Колірний відтінок 

Прозорий 

 

Розмір упаковки 

0,75 літри 

 

Граничні значення обмежень летких 

органічних сполук (норми України та ЄС) 

Продукт не підлягає категоризації згідно  

Українського технічного регламенту щодо 

обмеження викидів летких органічних 

сполук. 

Запобіжні заходи 

Перед використанням ознайомитися з 

інструкцією із застосування / маркуванням 

продукту. Зберігати в недоступному для 

дітей місці. Берегти від джерел займання / 

нагрівання / іскор / відкритого вогню. При 

використанні - не курити, не споживати їжу. 

Використовувати на відкритому повітрі або 

в добре вентильованому приміщенні. 

Використовувати рукавички / спецодяг / 

засоби захисту очей / обличчя. Уникати 

вдихання газу / пари / пилу / аерозолів, 

може викликати подразнення верхніх 

дихальних шляхів. 

ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: промити 

великою кількістю води, може викликати 

роздратування і алергічну реакцію. 

УНИКАТИ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ, може 

викликати незворотні наслідки. При 

потраплянні обережно промивати очі 

водою протягом декількох хвилин. 

ПРИ КОВТАННІ: Не викликати блювоту! 

Негайно звернутися за медичною 

допомогою, по можливості показати 

упаковку / маркування продукту. Токсично 

для водних організмів з довгостроковими 

наслідками. Більш повна інформація щодо 

безпечного поводження знаходиться в 

паспорті безпеки продукту і на сайті 

компанії 

 

Зберігання 

В прохолодному місці, али не нижче 5°С. Не 

заморожувати! 

 

Утилізація відходів 

Утилізацію відходів проводити відповідно 

до чинного законодавства країни. 

Порожню упаковку здавати на вторинну 

переробку. 

 

. 
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Ця технічна інформація складена на 

основі новітнього рівня техніки та 

нашого досвіду. З огляду на різноманіття 

основ та умов за місцем використання, 

покупець / споживач зобов'язаний 

перевіряти наші матеріали під свою 

відповідальність на придатність до 

передбачуваної цілі застосування. 

 

ДП «Капарол Украіна» 

04112, Україна, м. Київ, 

вул. О.Теліги, 6, корпус 8. 

Бізнес-центр "Форум Вест Сайд" 

тел.: +38 044 379-06-91 

www.alpina.ua 

……..…….Після публікації нового видання ця технічна інформація стає недійсною……………..... 

 


