
Produkts ražots Vācijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 K2 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 

E-pasts: info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/abschliff.abschliff 

 
Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 

 

Avalon Verdünnung - viegls šķīdinātājs Avalon eļļām 
 
Apraksts: Bezkrāsains, viegls šķīdinātājs visu eļļas un sveķu bāzes produktu atšķaidīšani, instrumentu un darba rīku tīrīšanai. 
Piemērots traipu tīrīšanai. Giskods: M-VM01. 
 
Satur: Izoparafīnu. 
 
Uzglabāšana: Gandrīz neierobežota. Vēsā un sausā vietā, cieši noslēgtu.  
 
Atbrīvošanās: Saskaņā ar vietējiem regulējošiem likumiem. Atkritumu apglabāšanas: EAK 07 07 04. 
 
Drošīna: Produkts ir ugunsnedrošs. Sargāt no aizdegšanās avotiem. Labi vēdināt telpu. Izmantot piemērotus aizsargcimdus.  
Xn Kaitīgs.  
R51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.  
R 65 Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.  
R 66 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.  
S 2 Sargāt no bērniem.  
S 23 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.  
S 24 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.  
S 62 Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.  
 
Lietošana: Ja nepieciešams produktu atšķaidīt, tad uzmanīgi maisot, nelielu šķīdinātāja daudzumu, pieliet bāzes produktam. 
Eļļas un sveķu traipus no virsmas nomazgā ar šķīdinātāju piesūcinātu lupatu.  
 
Padomi, kas ļaus Jums ietaupīt šķīdinātāju: 

1. Instrumentus tīrīt piemērota lieluma traukā ar vāku.  
2. Ļaujiet pigmentiem un eļļas atlikumiem nosēsties. 
3. Tīro šķīdinatāju pārliet citā piemērota lieluma traukā ar vāku, atstājot nosēdumus pirmajā traukā. 
4. Pigmentu un eļļas atliekas var utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. 
5. Dekantēto šķīdinātāju var lietot atkal un atkal. Vienkārši, laiku pa laikam, pielejiet svaigu šķīdinātāju. 
6. Pēc izmantošanas, trauku cieši aiztaisīt ar vāku un nolikt uzglabāšanai, drošā vietā. 

 
Atsauce: Lai iegūtu labus rezultātus, ievērojiet izmantoto produktu tehniskās informācijas lapas. Šī informācija ir balstīta uz 
mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi. Tā neveido viennozīmīgu informāciju par produkta īpaības.  
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