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KARTA TECHNICZA WYROBU 

Rozcieńczalnik do emalii styrenowanej ST01 

 

 

OPIS PRODUKTU 

Rozcieńczalnik ST01 jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu. 

PRZEZNACZENIE:  

Rozcieńczalnik ST01 polecana do rozcieńczania wyrobów styrenowanych i mycia narzędzi malarskich. 

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU 

gęstość, najwyżej 0,9  ± 0,03 g/cm
3
 

SPOSÓB STOSOWANIA:  

Rozcieńczalnik dodawać do farby małymi porcjami w trakcie mieszania do wymaganej lepkości. 

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ 

Informacje zawarte są na etykiecie i w karcie charakterystyki.  
Zawiera: mieszanina izomerów ksylenu, octanu butylu, lekkie węglowodory aromatyczne. 

H226 Łatwopalna ciecz i pary, H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić 
śmiercią, H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą, H315 Działa drażniąco na skórę, H332 Działa 

szkodliwie w następstwie wdychania, H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany, EUH066 Powtarzające 

się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, P210 Przechowywać z dala od źródeł 

ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.- Palenie wzbronione., P271 Stosować 
wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P312 W przypadku złego 

samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem, P304 + P340 W przypadku 

dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i  

zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie,P301+P330+P331 

w przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P403 + P235 Przechowywać 
w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu,  P501 Zawartość/pojemnik 

usuwać na składowisko odpadów niebezpiecznych lub do specjalnie wyznaczonych pojemników 

 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5
o
C do +25

o
C. Składować w 

pomieszczeniach suchych z odpowiednia wentylacją. 

Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID) klasa 

3 UN 1263 

 

OPAKOWANIA: Opakowanie metalowe 25L 
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Termin przydatności: 36 miesiące od daty produkcji w fabrycznie szczelnym opakowaniu, przy 

zachowaniu wymaganych warunków transportu i składowania. Data produkcji i nr partii na 

opakowaniu. 
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