
Popis:

Odporúčané použitie:

Dostupnosť:

Náterové hmoty HEMPEL sú vyrábané a dodávané v takej forme, že za normálnych podmienok nie je 
potrebné ich riediť, za predpokladu, že sú v správnom pomere zmiešané a rozmiešané.
Ak má byť náterová hmota nanesená v malej hrúbke náterového filmu, (napríklad ako “penetračný 
náter”), a ak príliš zhustla, napr. pri chladnom počasí, potom do nej môžu byť pridané riedidlá HEMPEL 
THINNER uvedené v údajovom liste, aby sa zabezpečila konzistencia lepšie vyhovujúca nanášaniu.
Všeobecne platí, že riedenie musí byť minimálne, aby neutrpela kvalita náteru nadmerným riedením.
Pokiaľ je však aplikácia náterovej hmoty vykonávaná pri vysokých teplotách (vzduch a/alebo oceľ), a aj 
keď je to mimo hodnôt (limitov) uvedených v údajových listoch výrobkov, môže byť riedenie výnimočne 
nutné, aby sa zabránilo suchému streku a zlému formovaniu náterového filmu.
Riedidlá HEMPEL sú pripravené tak, aby pre určené spôsoby aplikácie napr. nanášanie štetcom,
striekaním a pod. zaručovali optimálne výsledky.
V niektorých prípadoch je možné pôvodné riedidlá HEMPEL nahradiť inými. Vzhľadom na to, že tieto 
výrobky sú mimo našu kontrolu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za dosiahnuté výsledky.
V každom prípade si preštudujte príslušný údajový list a ak sú k dispozícii, aj APLIKAČNÉ 
INŠTRUKCIE. Pokiaľ zamýšľate používať riedidlá (THINNERS) na čistenie náradia, doporučujeme 
prečítať si POZNÁMKY na ďalšej strane.

08080 (25°C/77°F)
Akosti HEMPAQUICK.
Akosti HEMPATEX.
Vrchné nátery HEMPATHANE a emaily.
HEMPEL’S ANTIFOULINGS, GLOBIC a DYNAMIC, OCEANIC a OLYMPIC

Súčasťou ponukového listu. Miestna dostupnosť proti potvrdeniu.

FYZIKÁLNE ÚDAJE:

Uvedené fyzikálne konštanty sú nominálne hodnoty podľa schválených predpisov firmy Hempel.

Čísla odtieňov/odtiene:

Obsah VOC:
Špecifická hmotnosť:
Bod vzplanutia:

-

00000/ Bezfarebná(ý).
23 °C [73.4 °F]
0.9 kg/liter [7.3 libry/americký galón]
870 g/l [7.2 libry/americký galón]

ÚDAJE PRE NANÁŠANIE:

Bezpečnosť: Pri manipulácii postupujte opatrne. Pred a počas použitia dodržiavajte všetky bezpečnostné inštrukcie 
na nálepkách balení, zoznámte sa s pokynmi v Kartách bezpečnostných údajov výrobkov firmy Hempel 
a dodržiavajte platné bezpečnostné predpisy.

Poznámky Náradie je obvykle možné  čisti' riedidlom THINNER predpísaným pre danú náterovú hmotu.

HEMPEL'S THINNER 08080 Len pre profesionálne použitie.Poznámka:

Tento údajový list výrobku nahrádza všetky skôr vydané.
Vysvetlenia, definície a rozsah - viď Vysvetľujúce poznámky k údajovým listom výrobkov, prístupné na www.hempel.sk. Údaje, špecifikácie, nariadenia a doporučenia uvedené v tomto 
údajovom liste vychádzajú zo skúseností získaných za riadených alebo špeciálne definovaných okolností. Ich presnosť, kompletnosť alebo vhodnosť pre skutočné podmienky 
akéhokoľvek zamýšľaného použitia nie je zaručená a musí byť stanovená Kupujúcim a/alebo Užívateľom.
Výrobky sú dodávané a akákoľvek technická pomoc je poskytovaná v súlade so Všeobecnými podmienkami pre predaj, dodávky a služby firmy Hempel, ak nie je písomne výslovne 
dohodnuté inak. Výrobca a Predajca nie je v žiadnom rozsahu, nad rámec tu uvedeného, zodpovedný za dosiahnuté výsledky, škody, priame alebo následné poškodenia vyplývajúce z 
použitia vyššie doporučeného, uvedeného na zadnej strane listu či inde. Výrobné údaje podliehajú zmenám bez upozornenia a ich platnosť bude automaticky ukončená po piatich 
rokoch od vydania.

VYDALA: HEMPEL A/S 0808000000
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