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KARTA TECHNICZA WYROBU 

Rozcieńczalnik Uniwersalny UN05 

 

 

OPIS PRODUKTU 

Rozcieńczalnik Uniwersalny UN05 jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu. 

 

PRZEZNACZENIE:  
 

Rozcieńczalnik Uniwersalny UN05  przeznaczony do rozcieńczania wyrobów styrenowo-

akrylowych, wyrobów chlorokauczukowych, emalii alkidowych oraz mycia sprzętu malarskiego i 

powierzchni zabrudzonych po zakończeniu malowania 

 

 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. 

Xn – Produkt  szkodliwy    

Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie:Ksylen(mieszaninę izomerów) 

Zwrot określający rodzaj zagrożenia (zwrot R):R10 – Produkt łatwo palny, R20/21– Działa szkodliwie 

przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą , R38- Działa drażniąco na skórę, R67 – Pary mogą 

wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

Zwrot bezpiecznego stosowania (zwrot S):S 2 – Chronić przed dziećmi, S16 – Nie przechowywać w 

pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu, S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S51 – 

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, S62– W razie połknięcia nie wywoływać 

wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza  i pokazać opakowanie lub etykietę 

 

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 
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OPAKOWANIA: Opakowanie metalowe 5L 

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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