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Pielietojums  Lakbenzīns ir paredzēts alkīda, uretānalkīda, eļļas un eļļas-alkīda krāsu, kā arī 
alkīda laku atšķaidīšanai. Piemērots līdzeklis arī krāsošanas darbarīku tīrīšanai, 
eļļas, tauku, krāsas un sveķu traipu noņemšanai no netīras koka un metāla virs-
mas. 

  Produkts nav piemērots lietošanai kopā ar produktiem uz ūdens bāzes un nit-
rošķīdinātāja bāzes.

Lietošana  Laku un krāsu atšķaidīšana. Veicot atšķaidīšanu, jāievēro produkta lietošanas pa-
mācība. Lakbenzīns jāpievieno pamazām, lai atvieglotu samaisīšanu un novērstu 
pārdozēšanu.

  Krāsošanas darbarīku tīrīšana. Pēc darba no darbarīkiem jānoņem liekā krāsa vai 
laka un tie uzreiz jāizskalo ar lakbenzīnu. Sausās krāsas atliekas var noņemt tikai 
mehāniski.

  Virsmas tīrīšana. Pirms krāsotas virsmas tīrīšanas jāpārliecinās, ka lakbenzīns ir 
piemērots tās tīrīšanai, pārbaudot iedarbību nelielā virsmas laukumā.

  Glabāt stingri noslēgtā izgatavotājuzņēmuma tarā. Darba laikā ievērot drošības 
prasības!

Šķīdinātāji un tīrīšanas līdzekļi

Šķīdinātājs
 - Efektīvs atšķaidītājs
 - Piemīt viegla smarža
 - Piemērots līdzeklis darbarīku tīrīšanai



www.sadolin.lv

Tehniskie dati  

Pielietojums iekšdarbi un ārdarbi

Sastāvs nearomatizēts lakbenzīns

Krāsa bezkrāsaina

Glabāšana glabāt slēgtā traukā sausā un vēsā vietā

Iepakojums 1 l
 

Darba drošība   Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Ugunsgrēka dzēšanai izmantot putas, pulveri vai 
oglekļa dioksīdu. Neizmantot augstspiediena ūdens strūklu! Var izraisīt nāvi, ja norij 
vai iekļūst elpceļos. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Tvaiki var radīt miegainību un 
reiboni. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Nelietot 
vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmē-
ķēt! Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJU-
MĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. 
IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai 
būtu ērti elpot. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Strādāt labi vēdināmā vietā. Sargāt no 
bērniem.

Vides aizsardzība un atkritumu 
likvidēšana

 

 

 

 Pēc darba trauku cieši noslēgt. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās
atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosū-
tīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs «Akzo Nobel Baltics AS», Igaunija.

Pārstāvis SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018

            info.lv@akzonobel.com

Šķīdinātāji un tīrīšanas līdzekļi

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņē-
miena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pār-
stāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai iz-
mantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt 
grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.


