
Për rregullimin e viskozitetit  gjatë aplikimit të 
prodhimeve në bazë të rrëshirave metakrilate 
(Adingmarker – P, Adingkollor –RF, Adingkollor – BR, 
Pllamall 3Dekspanziv, Pllamall – 3Dllak). Gjithashtu 
përdoret për pastrim të  veglave që përdoret  për 
realizimin  e sistemeve metakrilate epoksid..

Fusha e aplikimit

RASTVORUVAÇ - P
Tretës për hollim të sistemeve metakrilate

Lëng lehtë i avullueshëm;
Aromë karakteristike

Cilësi

Dukje

Karakteristika teknike

Dendësi

Lëng pa ngjyrë

0,85-0,9 gr/cm³

Rastvoruvaç – P dozohet sipas kufijve të caktuar për 
çdo prodhim, me përzierje të vazhdueshme deri në 
homogjenizimin e plotë. Në atë mënyrë arrihet 
viskozitet optimal i aplikimit i prodhimeve. 

Rrezik për shëndetin: Nevojitet të shmanget kontakti i prodhimit  me lëkurën dhe thithja e materialit. Në rast të kontaktit incidental, në rast të 
kontaminimit të sipërfaqes së lëkurës, ato vende duhet menjëherë duhet të lahen me sapun. Nëse materiali stërpik në sy, nevojitet që menjëherë të 
lahet me ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Të mbahen doreza mbrojtëse, veshje, mbrojtje për sy dhe fytyrë. Informacione shtesë janë dhënë  në 
Fletën e sigurisë së prodhimit.
Zjarr: RASTVORUVAÇ-P mund të ndizet. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë së prodhimit.
Pastrimi dhe vendosja në depo: Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas dispozitave dhe   regullativave lokale për atë lloj     të 
mbetjeve..

Paketimi

Ambalazh metalik prej 1 dhe 4 kg.

Vendosja në depo

Në ambalazh origjinal, të mbyllur, në hapësira të thata, 
në temperaturë prej 5oC deri 30o  C. Të ruhet larg nga 
ndonjë burim të ngrohtësisë/xixave. 
Afati i përdorimit: 12 muaj.

Cilësi Vlerë e deklaruar

Metodologjia e realizimit

Prospekt  teknik 
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