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TINER SENTETIK  

     

Ürünün Pazara Sunumu  Ambalaj: 0.5L,1L, 2.5L, 15L 

 Renk: ŞEFFAF 

Kullanim Alanlari 

Sentetik esaslı ürünlerin inceltilmesinde ve uygulama ekipmanlarının temizlenmesinde kullanılır. 

 

Özellikleri 

 

Ürünün Teknik Özellikleri 

   

Kimyasal yapısı   Aromatik Hidrokarbon Solvent Karışım  

Parlama noktası   Min. 40°C  

 

Uygulamada dikkat edilecek hususlar 

 

• Yanıcıdır ve solunması sağlığa zararlıdır. 

• Havalandırılan ortamlarda gerekli emniyet önlemleri alınarak çalışılmalıdır. 

 

Uygulama araçlarının temizliği 

Uygulama araçları kullanımdan hemen sonra Tiner Sentetik ile temizlenmelidir. 

 

Depolama koşulları 

Direkt güneş ışığı almayan, + 5 ºC ile 20 ºC’ deki, iyi havalandırılmalı, korunmalı ortamlarda orijinal ambalajında 

depolanmalıdır. Isı, kıvılcım ve alevlerle temasına mani olunuz. Açılmış ambalajları sıkıca kapatıp dökülmeyi önleyecek şekilde 

dikkatlice yerleştiriniz. Statik elektriklenmeye sebebiyet verecek her türlü koşul ortadan kaldırılmalıdır. 

 

Çevre ve insan Sağlığı ile ilgili özellikler 

Ürün kurşun, ağır metaller ve kromatları içermemektedir. Üründe kullanılan hammaddeler Avrupa Birliği 

direktiflerine paralel hazırlanıp güncellenen ve çevre ve insan sağlığını öncelikli gözeten Akzo Nobel Product 

Stewardship Vizyonlarına göre seçilmiştir. Türkiye’de kullanım kısıtlaması olmamasına rağmen; Avrupa Birliği’nde 

insan ve çevre sağlığı açısından sakıncaları sebebiyle kullanımına kısıtlama getirilmiş pek çok hammadde 

ürünlerimizde kullanılmamaktadır. 
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Tehlike uyarıları              

R10 Alevlenir. 

R65 Zararlı: Yutma Halinde Akciğerlere zarar verebilir.  

Güvenlik uyarıları 

S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.  

S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve  iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. 

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin.   

S23 Buharını solumayın. 

S26 Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. 

S28 Cilt ile temasında derhal bol suyla iyice yıkayın. 

S29 Kanalizasyona boşaltmayın. 

S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. 

S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (mümkünse etiketi gösterin.) 

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. 

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. 
S53 Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin. 

 
 


