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Verdunner
Algemene productomschrijving
Productomschrijving

Universeel verdunningsmiddel met goede oploseigenschappen en een karakteristieke
sinaasappelgeur. Het verbetert de indringing van oliën en harsen in sterk zuigende
ondergrond en vervluchtigt residuvrij.

Toepassingsgebied

Ter verdunning van alle oplosmiddelhoudende producten van Bio Pin. Voor reiniging van kwasten
en gereedschappen, voor ontvetting en verwijdering van hars- en wasafscheidingen.

Samenstelling

Citrusterpenen (etherische citrusolie)

Bewaarvoorschrift

Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele, vorstvrije plek bewaren.

Houdbaarheid

Nagenoeg onbeperkt houdbaar; een lichte reukverandering betekent geen vermindering
van de kwaliteit.

Verpakkingsgrootte

0,5 liter - 1,0 liter.

Gevarenklasse

Brandbaar.

Technische gegevens
Dichtheid

ca. 0,85 g/ml

Vlampunt

ca. 46 °C

Verwerking
Veiligheidsvoorschrift

Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren!
Dit product is brandbaar en kan bij verwerking ontvlambare dampen vormen. Niet in de nabijheid
van ontstekingsbronnen verwerken en niet roken.
Dit product bevat etherische citrusolie. Inslikken is schadelijk voor de gezondheid. Contact met
de huid vermijden omdat dit in sommige gevallen tot huidirritatie of een allergische reactie kan
leiden. Inademen van de geconcentreerde dampen kan duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid
veroorzaken. Daarom bij de verwerking voor een goede ventilatie zorgen.

Afvalverwerking

Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten weglopen. Volledig geleegde
blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig opgedroogde
resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponeerd.

www.biopin.com · info@biopin.nl
Opmerking De aanwijzingen op dit technische productblad zijn het resultaat van langdurig onderzoek en toepassingen in de praktijk. De
aanwijzingen dienen uitsluitend ter informatie en zijn derhalve niet bindend. De gebruiker dient de producten op hun geschiktheid te
testen voorafgaand aan de gewenste toepassing. De fabrikant behoudt het recht om de samenstelling van het product te wijzigen indien
dit een technische of ecologische verbetering inhoudt. Uitgave 05/2003.
Importeur: Goedhout bv, Bontekoestraat 12, 6826 SW Arnhem. Tel.: 026-3615677, email: info@biopin.nl
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