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Zadnja izmjena: ožujak 2020. 
 
Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za 
primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora 
koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne 
primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za 
razvoj i primjenu. 

 

. 

VRSTA PROIZVODA Smjesa otapala za čišćenje i razrjeđivanje Floor Expert proizvoda na osnovi reaktivnih 
smola. 

NAMJENA Čišćenje neprotvrdnutih ostataka Floor Expert proizvoda s alata i strojeva za nanošenje; 
Razrjeđivanje Floor Expert proizvoda radi podešavanja viskoznosti za primjenu. 

SVOJSTVA •  čisti ostatke smole s različitih podloga. 
•  izvrsno svojstvo rijeđenja 

TEHNIČKI PODACI • Gustoća: 0,85 kg / l 
• Plamište (101325 Pa): 56 ° C. 

NAČIN PRIMJENE Alat za nanošenje treba očistiti čistom krpom koja se mora zbrinuti u skladu s lokalnim 
propisima. PrIlikom rada imati na umu da je proizvod zapaljiv. Provjeriti da li je prostor 
dobro prozračen tijekom čišćenja i sušenja. Razrjeđivanje treba provesti prema uputama 
za primjenu pojedinog proizvoda. 

UTROŠAK Ovisi o primjeni. 
PAKIRANJE Metalna kanta, 4 l 
USKLADIŠTENJE Držati u dobro zatvorenoj ambalaži na hladnom i dobro prozračenom mjestu. 

Poduzeti mjere za sprječavanje statičkog elektriciteta. 
 
Rok trajanja: 3 godine. 

PODACI O SIGURNOSTI Proizvod je namijenjen samo profesionalnim korisnicima. Daljnje informacije o sigurnosti 
tijekom transporta, skladištenja i rukovanja, odlaganja i ekologije mogu se naći u 
najnovijem sigurnosno-tehničkom listu. 

OSOBNA ZAŠTITA Nositi prikladnu masku za disanje s filterom za plin (barem klase 1), rukavice od nitrilne 
gume i zaštitne naočale. 


