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Tirpiklis alkidiniam gruntui SAKRET AntiRust ir alkidiniams dažams SAKRET TopLak. 

 

Paskirtis:  Tirpiklis alkidiam gruntui SAKRET AntiRust ir alkidiniams dažams SAKRET TopLak. 

 Profesionaliam naudojimui. 

 Vidaus ir išorės darbams. 
 

Tinkamumas:  Grunto ir dažų skiedimui. 

 Įrankių plovimui po darbų su alkidiniais produktais. 

 Dažomo paviršiaus nuriebalinimui. 
 

Ypatybės:  Gerai maišosi su skiedžiamais produktais. 

 Palengvina darbo įrankių valymą. 

 Nuriebalina paviršių. 
 

Sudėtis:  Ksilolas  
 

Techniniai 

duomenys: 

 

Forma Bespalvis lakus skystis 

Tankis  0,85 g/cm³ 

 

Darbas:  Nenaudoti plastikinių indų! 

 Naudoti patalpoje atitinkančioje gaisro pavojaus kategoriją. 

 Naudoti toliau nuo užsidegimo šaltinių. 
 

Įprastinis 

įpakavimas: 

 20 l metalinis kibiras / pilnas padėklas 22 vnt. 

 200 l metalinė statinė. 
 

Sandėliavimas:  Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn. 

 Saugoti patalpoje atitinkančioje gaisro pavojaus kategoriją. 

 Saugoti toliau nuo užsidegimo šaltinių. 

 Nesaugoti plastikinėje taroje. 

 Sandėliavimo temperatūra nuo -10°C iki +25°C. 
 

Utilizavimas:  Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. 

 

Saugos informacija:  Degus produktas! Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose 

(SDL) ir ant pakuotės. 
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Saugos ženklinimas:  Pavojingumo frazės: 

H226 - Degūs skystis ir garai 

H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti 

mirtį 

H312 - Kenksminga susilietus su oda 

H315 - Dirgina odą. 

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą 

H332 - Kenksminga įkvėpus 

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus 

H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia 

ilgai arba kartotinai 

 Atsargumo frazės: 

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros 

 

Signalinis žodis: Atsargiai 

Pavojinga medžiaga:  

Ksilolas 

liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. 

P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. 

P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 

priemones. 

P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR IN-

FORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. 

P331 - NESKATINTI vėmimo. 

P303+361+353 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus 

užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. 

P403+P233 - Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
 

Papildomi 

nurodymai: 

 Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% 

santykiniam oro drėgnumui. 

 Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD). 

 

Produkto spalva Įpakavimas 1 Įpakavimas 2 Brūkšninis kodas 

Bespalvis skystis 20 l 22 vnt. / pad. 4751006563056 

Bespalvis skystis 200 l 1 vnt. /  pad. 4751006563070 
 

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai 

produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant 

netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją. 


