Roca Thinner S

Omschrijving en toepassing

voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze

Verdunning voor epoxy en polyurethaan. Dit product is geen

informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander

klassieke thinner.

advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen
te worden gerespecteerd.

Artikelnummer en verpakking
21090-9

5 liter blik

Prokol garandeert dat de producten vrij zijn van productie fouten.
Meer componenten producten vormen pas het eindproduct na het

Eigenschappen

mengen en verwerken ervan. Bij een juiste menging en verwerking

Goed verdunnend vermogen.
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verwerking

en

voorbehandeling van de ondergronden.

Kleur

Transparant

dichtheid

0,88 kg/l

Alle

Vlampunt

26 ºC

leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente

Gevarensymbool

Ontvlambaar, milieu, gezondheidsrisico

uitgave

Houdbaarheid

Koel in ongeopende verpakking en

orders

worden

van
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het

Verdunner pas toevoegen nadat basis en hardener reeds gemengd
zijn.

bladen over dit product hun geldigheid.

Verbruik is afhankelijk van het product, zie etiket op het betreffende
product.
Belangrijk
Projecten en toepassingen kunnen sterk uiteen lopen. Twijfelt u aan
een bepaalde toepassing, keuze materiaal of voorbereiding van de
ondergrond, neem dan te alle tijden contact op met uw leverancier.
Met name op het gebied van zwembaden en bassins is grote
zorgvuldigheid vereist in het gehele traject.
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Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerdere uitgegeven
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op
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verstrekt en staan beschikbaar op www.prokol.nl.

Applicatiegegevens

technische

huidige

Exemplaren van de meest recente uitgaven worden op verzoek

maanden na productiedatum.

gebaseerd

de

productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product.
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afhankelijk van de omstandigheden.
Wettelijke kennisgeving
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de
toepassing en het eindgebruik van Prokol producten, wordt in goed
vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van
Prokol met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen,
behandeld en toegepast onder normale omstandigheden.
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en
werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie
kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid
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