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Conditii de aplicare 

o –Nu este cazul 

Metode de aplicare: 

o –Nu este cazul 

Curatarea echipamentului de lucru: 

o –Nu este cazul 

Produse compatibile: 

o –Nu este cazul 

Conditii de transport si depozitare: 

A se depozita/transporta in spatii inchise, bine ventilate, ferite de inghet si radiatii solare, in ambalajul original inchis.  

Temperatura de depozitare/transport: 5 – 45
0
C, umiditate: 0 – 100%.   

Verificati datele din fisa tehnica de securitate a produsului. 

 

Masuri privind protectia muncii, prevenirea incendiilor si protectia mediului: 

Se vor respecta instructiunile de pe ambalaj si din fisa tehnica de securitate a produsului.  

Se interzice distrugerea produsului, a reziduurilor, precum si a apelor reziduale fara o tratare preliminara, conform 

legislatiei in vigoare.  

ATENTIE! CONTINE SOLVENTI INFLAMABILI. Se interzice prezenta surselor de foc deschis. Este necesara 

asigurarea unei ventilări adecvate cu aer proaspăt, atât pe perioada aplicării produsului cat si pe perioada uscării acestuia. In 

încăperi neaerisite personalul trebuie sa poarte măști cu aducțiune a aerului. 

Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis etans, cu respectarea conditiilor 

de depozitare si pastrare 

 

Observatii: 

 Acest produs este destinat utilizarii industriale. Informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta pentru a obtine cele mai 

bune rezultate utilizând produsele firmei TAFI TRADE, si sunt bazate pe incercari de laborator si experienta practica. Este datoria 

utilizatorului sa verifice compatibilitatea produsului in cazul particular al utilizarii sale. Orice degradare cauzata prin utilizarea 

produsului in afara instructiunilor noastre sau folosirea in alte scopuri a produsului nu este responsabilitatea firmei TAFI TRADE. 

Informatiile din aceasta fisa tehnica pot fi modificate din timp in timp, ca urmare a imbunatatirii dezvoltarii produsului. 

Data editării: septembrie 2011. Aceasta editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica daca 

aceasta fisa este cea mai noua editie, pentru acest produs. 

Pentru informații suplimentare va rugam adresați-va Departamentului Tehnic al  firmei TAFI 

TRADE SRL. 

 Diluant PRIMDIL D025 Date tehnice 

Amestec de solventi aromatici si alifatici si cetone utilizat pentru 

diluarea vopselelor. 
Aspect Lichid omogen transparent 

Punct de 

inflamabilitate 

Min 21°C 

Densitate 0.85 – 0.87 kg/l 

COV Maxim 870g/l 

Utilizare 
          PRIMDIL D025 ete un diluant universal ce se poate utiliza pentru diluarea produselor  acrilice si acrilice modificate, 

epoxidice, alchidice. Poate fi utilizat atat pentru vopselele ce urmeaza a fi aplicate cu pistolul, pentru cele aplicate cu pensula 

si pentru curatarea echipamentelor utilizate la vopsire.  

          De asemenea este recomandat pentru diluarea vopselelor cu aplicare in camp electrostatic.     

Detalii pentru aplicare 
             Diluantul PRIMDIL D025 se va utilizapentru obtinerea viscozitatii de aplicare;  proportia de diluare este specifica 

fiecarui tip de vopsea, specificata in fisele tehnice si nu trebuie sa depasesca valorile  COV-urilor impuse prin legislatie 

(HG735 / 2006) pentru produsul gata de utilizare 


