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POPIS  VÝROBKU  

Ředidlo pro alkydové nátěrové hmoty, na ředění barev a laků na bázi alkydové 

pryskyřice.  

  

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

• Ředění barev a laků do požadované viskozity, usnadňuje aplikaci  

s válečkem nebo štětcem.  

• Na čištění povrchů v interiéru a exteriéru před natíráním. 

• Ředidlo je též vhodné na čištění nářadí a čištění mastných povrchů před jejich 

natíráním alkydovými nátěry. 

  

  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

  

HUSTOTA  0,8 kg/l. 

BALENÍ   1 l.  

VOC  Na výrobek se nevztahuje nařízení o omezení emisí VOC pro 

některé barvy a laky. 

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ  Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 

ADR/RID o přepravě, třídy 3 UN 1263. Nádoby ve velikosti 1l 

se nepřepravují podle ADR, protože jsou baleny ve 

skupinovém balení (karton). Přeprava a skladování v dobře 

uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte 

před mrazem.   

HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT Ano. 

  

  

NÁVOD NA POUŽITÍ:  

 

PODMÍNKY APLIKACE:  

Teplota vzduchu a povrchu by měla být minimálně +5°C, relativní vlhkost vzduchu maximálně 80%. 

Čištění povrchu, který má vyšší teplotu (nad 40°C), způsobí, že se ředidlo EVERAL THINNER 1050 

odpaří příliš rychle. Zabraňte vdechování výparů. 

 

Ředidlo se přidává v malých množstvích za stálého míchání. Množství ředidla bude záviset od 

přilnavosti produktu a způsobu použití; podle doporučení pro každý produkt, nejčastěji se 

doporučuje použít max. 5% ředidla.  

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné plechovky a plechovky s tekutým odpadem by 

měly být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Pro více informací kontaktujte místní úřad. 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Balení jsou označené 

bezpečnostními etiketami, které je potřebné před použitím pozorně přečíst. Obsahuje uhlovodíky, 

C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2 % aromatické. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a 

vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte 

mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zamezte 
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vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře 

větraných prostorách. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření.  

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. NEVYVOLÁVEJTE 

zvracení. Skladujte uzamčené. Podrobnější informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou 

uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce: Tikkurila Polska S.A., 39-200 Dębica, ul. Ignacego Mościckiego 23, Infolinia: 801 88 99 

65, +48 22 310 95 55, www.tikkurila.pl 

 

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA 9, Tel. +420 724 554 

416, www.dejmark.cz  

 

 

 
Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou 
uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků 
norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu 
faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku 
v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací 
jednostranně bez předchozího upozornění. 
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