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Pentru diluarea emailurilor și pentru curățarea uneltelor 

 

 

Domeniu de utilizare: Datorită conținutului de white spirit 1002, TRINÁT DILUANT 

SINTETIC se poate utiliza foarte bine pentru diluarea tuturor produselor ale căror fișe tehnice 

permite acest lucru. Pe lângă acestea, diluantul se poate utiliza și pentru curățarea uneltelor de 

lucru și a petelor proaspete rezultate în urma lucrului cu vopsele pe bază de solvenți cu conținut de 

white spirit.  

 

 

Mod de aplicare: Înainte de utilizare, lacul sau vopseaua se amestecă bine cu o cantitate de 

TRINÁT DILUANT SINTETIC corespunzătoare obținerii consistenței necesare modului de 

aplicare. Cu ajutorul acestui diluant se pot curăța și uneltele utilizate pentru vopsire. 

 

Termen de valabilitate: Nelimitat, dacă este păstrat în ambalajul original intact,  în condiții 

corespunzătoare de depozitare (la temperaturi între 5-25 °C). 

 

Compoziție: solvent. 

Componenți periculoși: Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice. 

 

 

          
 

Pericol 

H226 Lichid şi vapori inflamabili. 

H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. 

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. 

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. 

P261 Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 

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

ochilor/echipament de protecție a feței. 

P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ sau un medic. 

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. 

P333 + P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. 

P403 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. 

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

privind regimul deșeurilor. 

 

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.  

 

ADR: UN1299; TURPENTINE; III. 

Este necesară închidere de siguranță pentru copii și triunghi reflectorizant! 

 

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 DILUANT SINTETIC se ambalează în recipiente din material plastic, închise 

etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.5L și 1L. 

 

Tonuri de culoare: lichid incolor. 


