
• Lassan párolg

• Erős oldóhatású

• Alkalmas a következők hígításához: Keradecor Sintcrom, Keradecor 
Zinkover

A TERMÉK ELŐNYEI

Felhasználható
Olyan termékek hígítására alkalmas, amik esetében különleges oldóképesség vagy alacsony párolgási sebesség szükséges.
Alkalmas a következők hígításához
- Keradecor Sintcrom
- Keradecor Zinkover

Ne használjuk
Ne használjuk gyorsan kötő vagy klórkaucsuk-műgyanta alapú termékek hígítására.

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Előkészítés
Az adott termékek útmutatásait kövessük a hígításnál.
A Keradecor Solmix Universal használatra kész.

Tisztítás
A Keradecor Solmix Universal alkalmas a szerszámok tisztítására.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTŐIPARI TERMÉKCSALÁD / Védelem és dekorálás
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NTRIBUTES TO

P O I N T S

Erős oldóhatású és lassan elpárolgó hígító.

A Keradecor Solmix Universal olyan termékekhez alkalmas, amelyekhez kimagasló oldóképesség vagy 
alacsony párolgási sebesség szükséges. Bel- és kültérben.

Keradecor Solmix Universal

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

GREENBUILDING RATING®

Per impieghi all’interno aerare adeguatamente i locali. Használata közben ne dohányozzunk és ne együnk.
a Keradecor Solmix Universal gyúlékony.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à 
C (fortes émissions).

zero
rating

A GreenBuilding Rating® szerinti egyetlen 
jellemzővel sem rendelkező termék, ezért óvatosan 
kell használni.
A Kerakoll® vállalja az Rating zero anyagok és 
termékek Eco besorolásának javítását.



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet 
megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák 
kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

A Kerakoll Spa által gyártott Keradecor Solmix Universal olyan termékekhez alkalmas, amelyek esetében különleges oldóképesség vagy alacsony párolgási sebesség szükséges, mint a 
Keradecor Zinkover és a Keradecor Sintcrom.

ÖSSZEGZÉS

Megjelenés  átlátszó folyadék
Térfogattömeg  ≈ 0,875 kg/ℓ
Vegyi jelleg aromás szénhidrogének
Csomagolás 1-5 l-es tartály
Figyelmeztetések a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet +5 °C és +30 °C között
Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ne keverjük savval vagy lúggal
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
-  a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

FIGYELMEZTETÉSEK
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