
TECHNICKÝ LIST | PRÍSLUŠENSTVO

ČISTIČ ŠTETCOV A RIEDIDLO 8000

Osmo Čistič štetcov a riedilo je ideálny na čistenie náradia 
použitého pri aplikácií Osmo náterov na drevo, náterov na 
báze olejov alebo syntetickej živice. Môže byť použitý aj 
ako riedidlo pre nariedenie náterových hmôt na báze 
organických rozpúšťadiel. Čistí štetce jednoducho a rýchlo

Čistič štetcov a riedilo je na báze lakového benzínu, bez 
obsahu aromátov.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Fyzikálne vlastnosti

Špecifická hmotnosť 0,78 – 0,80 g/cm3

Viskozita < 2 mm2/s
Zápach slabý
Test vzplanutia > 61 °C (DIN EN ISO 2719)
Skladovanie Trvanlivosť je 5 rokov a viac, ak je výrobok 
uchovávaný v tesne uzatvorenom obale, na suchom 
mieste
Farebný odtieň 8000 bezfarebný
Balenie 1 l

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Použitie

Ako riedidlo pre natieranie olejových náterových hmôt na 
báze organických rozpúšťadiel.

VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ 
UPOZORNENIA
Výstražné a bezpečnostné pokyny: NEBEZPEČENSTVO. 
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo 
popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, 
majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. 
Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. PO 
POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte 
zvracanie. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miest-
nou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nebezpečné komponenty: Alifatické uhľovodíky, C10-C13.

likvidácia

Nevypúšťajte do kanalizácie, alebo vodných tokov. 
Nemiešajte s domovým odpadom.

Kód odpadu: 07 07 04 – Iné organické rozpúšťadlá, 
premývacie kvapaliny a matečné lúhy.

Kód odpadu 15 01 10 – Obaly obsahujúce zvyšky nebez-
pečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami. 

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú 
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. 
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia 
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.
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Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)
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