
• Randament ridicat

• Aplicare uşoară cu pensula, trafaletul şi prin pulverizare

• Adecvat pentru diluare: 
- Keradecor Smak Paint 
- Keradecor Eco Sintolite 
- Keradecor Oldstyle

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

GREENBUILDING RATING® PLUS PRODUS

Destinaţia utilizării
Diluant pentru:
- Keradecor Oldstyle
- Keradecor Eco Sintolite
- Keradecor Smak Paint

A nu se folosi
Nu trebuie utilizat pentru a dilua produse cu uscare rapidă sau pe bază de rășini cu clorocauciuc.

DOMENII DE APLICARE

Preparare
Respectați diluările indicate în produsele de referință.
Keradecor Eco Solmix este gata de folosire.

Curăţenia
Keradecor Eco Solmix este adecvat pentru curățarea uneltelor.

INDICAŢII DE UTILIZARE

DIVIZIA CONSTRUCŢII / Protecţie şi Decorare
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P O I N T S

Diluant eco-compatibil cu evaporare lentă, ideal în GreenBuilding. Respectă mediul.

Keradecor Eco Solmix, pe bază de esență de terebentină, este adecvat pentru diluarea emailurilor 
alchidice, oleosintetice, impregnante şi a vopselelor acrilice pe bază de solvent. Interioare, exterioare.

Keradecor Eco Solmix

Pentru utilizări la interior, aerisiți spațiile în mod corespunzător.
Nu fumați și nu mâncați în timpul utilizării.

INDICAŢII SUPLIMENTARE

rating1
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Water Based

Solvent ≤ 80 g/kg
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Diluarea emailurilor alchidice, oleosintetice și a vopselelor acrilice pe bază de solvent cu diluant adecvat eco-compatibil, de tip Keradecor Eco Solmix de la Kerakoll Spa, GreenBuilding 
Rating® 1.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI



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

Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informaţii sunt actualizate în august 2021 (ref. GBR Data Report - 09.21); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea 
KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteţi consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. 
Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă 
în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

Aspect  lichid transparent
Densitate volumetrică  ≈ 0,81 kg/ℓ
Natura chimică terebentină minerală
Ambalaj cutii 1 ℓ
Avertismente a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limitã de aplicare de la +5 °C la +30 °C
Interval de distilare:
- punct inițial +140 °C
- punct final +200 °C
Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme şi reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- nu amestecați cu acizi sau baze
- în caz de necesitate solicitați fişa de securitate
-  pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISMENTE
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