
TYYPPITYYPPI Alkydimaalien ja -lakkojen ohentaminen.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Alkydiohenne 2010 soveltuu esim. Teho Öljymaalin, Teho Ikkunamaalin, Tixomatin ja Valtti Color
Extran ohentamiseen. Ohennetta käytetään enintään 5 %. Katso tarkemmat tiedot tuotteiden
käyttöohjeista.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Alkydimaalien ja -lakkojen ohentaminen.

TUOTESELOSTE 31.08.2020

TIKKURILA

ALKYDIOHENNE

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.



TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

PakkauksetPakkaukset 1 l

VarastointiVarastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

Komponenttien sekoittaminenKomponenttien sekoittaminen
Alkydiohenne 2010 soveltuu esim. Teho öljymaalin, Teho Ikkunamaalin, Tixomatin ja Valtti Color Extran ohentamiseen. Ohennetta
käytetään enintään 5 %.

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät,
kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuus
Sisältää:Sisältää:  hiilivedyt, C14-C18, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja. Vaara.Vaara.  Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan
hengitysteihin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä
sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA ON
NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa.
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kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
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