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Jotun Thinner No. 25
Produktbeskrivelse
Dette er en tynner. Designet for å forbedre flyten i Jotuns uorganiske sinkethyl silikat produkter. Kan også
benyttes til rengjøring av pumper og verktøy i forbindelse med malingsarbeid.

Bruksområde
Spesielt egnet som tynner for uorganisk sink silikat. Anbefales brukt i henhold til datablad eller
påføringsveiledning for det aktuelle produktet.
Annet

Farger
klar

Produktdata
Egenskap

Test/Standard

Beskrivelse

Tørrstoff pr volum
Flammepunkt
Tetthet

ISO 3233
ISO 3679 Method 1
kalkulert

VOC-US/Hong Kong
VOC-EU

US EPA method 24 (testet)
IED (2010/75/EU) (kalkulert)

920 g/l
920 g/l

VOC-China

GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (testet)

913 g/l

0± 2 %
30 °C
0,9 kg/l

De angitte data er typiske for fabrikkproduserte produkter. Små variasjoner kan forekomme avhengig av farge.

Produktblanding
En-komponent

Emballasje
Jotun Thinner No. 25

Volum

Spannstørrelse

(liter)

(liter)

5/20

5/20

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme
pga lokale bestemmelser.
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Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god
ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med
forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C
Jotun Thinner No. 25

48 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet,
etter dette skal produktet kontrolleres.

Forholdsregler ved påføring
Dette produktet er kun til yrkesmessig bruk. Påførere og operatører skal være opplært, erfarne og ha evnen og
utstyr for å blande/røre og bruke maling korrekt og i henhold til Jotuns tekniske dokumentasjon. Påførere og
operatører skal bruke egnet personlig verneutstyr ved bruk av dette produktet. Disse retningslinjene er basert
på gjeldende kunnskap om produktet. Eventuelle foreslåtte avvik som passer til forholdene på stedet skal
sendes til den ansvarlige Jotun-representant for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

Helse og sikkerhet
Ta hensyn til det som er anvist på emballasjen. Brukes under godt ventilerte forhold. Pust ikke inn sprøytetåke.
Unngå hudkontakt. Søl på huden vaskes straks med egnet rensemiddel, såpe og vann. Skyll øynene med rikelig
med vann og kontakt lege umiddelbart.

Fargeavvik
Når relevant; produkter som primært er ment som primere eller bunnstoff kan ha små fargevariasjoner fra
batch til batch. Slike produkter kan blekne og kritte når de utsettes for sollys og forvitring.

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot
deres behov og spesifikke bruksområder .
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United
Kingdom) versjonen være gjeldende.
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