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Cod  

Valabila de la data de 01.05.2018 

Editia 0 Revizia 0   

 

 
Pentru lemn și metal 

Ușor de șlefuit 

 

 

Domeniu de utilizare: TRINÁT CHIT PROFESIONIST se utilizează pentru rectificarea 

neregularităţilor superficiale ale suprafeţelor interioare şi exterioare din lemn sau metal. Se usucă 

repede, este dur, hidrofob,  uşor aplicat şi de şlefuit. 

 

Randament: 5 m2/lit. (la grosime de max. 0,2mm). 

Timp după care se poate şlefui, la 23 °C:  2 ore 

Timp după care se poate vopsi, la 23 °C: după cca. 4 ore de uscare pentru vopsitorii cu 

grunduri TRINÁT. 

Mod de aplicare: Se aplică într-un singur strat de grosime cca 0,2 mm, cu ajutorul unui spatulă de 

chituire. 

 

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în 

ambalajul original intact, la 5–25°C). 

 

Compoziție: solvent, rășini sintetice, pigmenți. 

 

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/d): 300 g/l (2010) 

Acest produs conţine maxim 300 g/l COV. 

 

       
     Atenție! 

 

H226 Lichid și vapori inflamabili. 

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 

eticheta produsului.  

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. 

– Fumatul interzis.   

P235 A se păstra la rece. 

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 

ochilor/echipament de protecție a feței. 

P303 +  

P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată 

îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.   

P403 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. 

P501 Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din  2011 

privind regimul deșeurilor 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conține 2-butanon-oxim. Poate produce reacții alergice. 

 

ADR: UN1263, Vopsea, 3, III. 

 

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare 

și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de 

utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale. 

 

Ambalare: 

Produsul TRINÁT CHIT PROFESIONIST se ambalează în recipiente din material din metal, închise 

etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.125L și 0.5L. 

 

Tonuri de culoare: alb. 


