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Technický  list č.: T61817 

 

 

Riedidlo pre WASH PRIMER  
 
 

POUŽITIE 
Riedidlo pre reaktívny základný náter SINEKYD Wash primer S 2688 
 

VLASTNOSTI 
Vzhľad: číra kvapalina  
Bod vzplanutia: 32,5 °C 
Hranica výbušnosti: 1,0 – 12,0 % obj. 
Hustota (pri 23 °C): 0,84 – 0,89 g/cm3 
Teplota horenia: 26,0 °C 
Bod vznietenia: 410 °C 
Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti 
 

SPRACOVANIE 
Riedidlom pre WASH PRIMER možno riediť reaktívny základný náter SINEKYD Wash primer S 2688. Pri 
riedení je nutné použiť doporučené množstvo riedidla, aby sa náterová hmota neznehodnotila preriedením.  
 

BALENIE  
600 g, 4 kg, 8 kg. Iné obaly je možné dohodnúť s výrobcom. 
 

SKLADOVANIE  
Skladujte v tesne uzatvorenom a neporušenom originálnom obale na suchom, chladnom, dobre vetranom   
a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúcim a sálavým teplom. 
Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov. Skladujte mimo dosah detí. 
 

ZÁRUČNÁ DOBA  
36 mesiacov pri dodržaní skladovacích podmienok.   
 

BEZPEČNOSŤ  
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc: viď etiketa a bezpečnostný list (ku  
stiahnutiu na www.stachema.sk). 

 
UPOZORNENIE : 
Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na našich najlepších znalostiach, podložené 
výsledkami laboratórnych testov a praktických skúseností. Však vzhľadom k tomu, že výrobok je často 
používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné ako za kvalitu výrobku ako takého.  
Neručíme za chyby vzniknuté chybnou aplikáciou, použitím iných riedidiel ako doporučených, použitím po 
dátume skladovania. Pre ďalšie dokumenty ako Certifikát, Prehlásenie o vlastnostiach/zhode, Bezpečnostný 
list a pod. kontaktujte výrobcu tohto produktu. 
 
Spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. je držiteľom certifikátu Riadenia kvality ČSN EN ISO 9001 
A certifikátu Riadenia systému životného prostredia ČSN EN ISO 14001. 
 
Dátum revízie: 27.11.2018 
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