
Fișă tehnică

Diluant GekkkoSOL (137)

Producător:
Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Importator:
SC Naturalpaint SRL
Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
www.naturalpaint.ro

Indicaţii
În timpul prelucrării se vor proteja ochii şi pielea (ochelari 
şi mănuşi de protecţie). În cazul contactului cu ochii resp. 
pielea se va clăti cu multă apă şi eventual se va consulta 
medicul (în cazul contactului cu ochii). Suprafeţele care 
nu trebuie vopsite se vor feri de stropituri ale produsului; 
dacă acestea nu pot fi evitate, se vor îndepărta imediat cu 
apă (pericol de pete ireversibile!). A se lua în considerare şi 
posibile alergii la substanţe naturale.

Este interzisă diluarea produsului GekkkoSOL - gran-
ulă fină şi a GekkkoSOL – granulă integrală cu sticlă 
solubilă (silicat de sodiu) sau apă; produsul se va dilua 
numai cu acest diluant GekkkoSOL.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Informaţiile mai sus prezentate reflectă stadiul actual al experienţei 
noastre în domeniu. Din cauza diversităţii metodelor de prelucrare şi a im-
pactului asupra mediului înconjurător cât şi a caracteristicilor suprafeţelor, 
se exclude orice obligaţie cu privire la autenticitatea acestor recomandări. 
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea 
acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de probă). Aceste pre-
scripţii îşi pierd valabilitatea în cazul apariţiei unei noi versiuni sau în cazul 
modificărilor aduse acestui produs.  
 
Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet 
la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.
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Informaţii generale
Se folosește pentru diluarea vopselurilor din gama Gekk-
koSOL.

Compoziţie
Silicaţi de sodiu, apă.

Dimensiunile ambalajului
Gata de utilizare în sticle PE (polietilenă)
Nr. art. 137  1 litru
Preţurile sunt prezentate în lista actuală de preţuri. 

Curăţarea uneltelor
Imediat după utilizare, acestea se vor curăţa cu apă

Depozitare
Cu condiţia să fie depozitat în locuri ferite de îngheţ şi 
închis ermetic, diluantul GekkkoSOL are o perioadă de 
valabilitate de cel puţin 12 luni.

Gestionare resturilor de produs
Resturile de produs nu se vor arunca în apa uzată din 
reţeaua de canalizare. Reziduurile uscate pot fi depozitate 
împreună cu deşeurile menajere. 

Marcare
Lipseşte, nu este un produs periculos


