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DILUANT NITROCELULOZIC UNIVERSAL PRIMA 2010D  
 
 
DESCRIERE Este un amestec cu o compoziţie bine echilibrată de solvenţi organici de tipul:             

hidrocarburi aromatice, esteri acetați și cetone. 
 
RECOMANDĂRI Se întrebuinţează la corectarea vâscozităţii produselor nitrocelulozice (în funcţie de          

metodele de aplicare) din seriile 2000. De asemenea, produsul poate fi utilizat şi             
pentru curăţarea echipamentului de aplicare sau degresarea suportului. 

 

DATE TEHNICE 
 

CULOARE transparent 
ASPECT lichid omogen fără impurități mecanice 
DENSITATE 0.85 ± 0.02 Kg / L 
INDICE DE REFRACTIE 1.44 ± 0.02 
INDICE DE ACIDITATE 0,2 cm3 sol. KOH 0,1 N / 100 ml 

 
AVANTAJE 

 

DILUANT 
NITROCELULOZIC 2010D 

Se poate utiliza la diluarea produselor din seria produselor nitrocelulozice 2000. 

 
DATE DE APLICARE 

 

METODE DE APLICARE Pensulare, rolă rezistentă, pulverizare, imersie, etc. 
CURĂȚARE/DILUARE Diluant nitrocelulozic 2010D 
DILUȚIE Funcție de produsul ales 
AER COMPRIMAT Presiune: 3 – 4 atm, duză: 1.8 – 2,2 mm  
AIRLESS Presiune: 150 – 170 atm, duză: 0,28 – 0,33 mm, unghi de vopsire:65⁰ 
AMBALARE 1 l; 25 l; 50 l; 200 l  

Diluantul se adaugă în momentul folosirii produsului care necesită diluarea, în proporţia indicată în fişa tehnică a acestuia, conform metodei                    
de aplicare. După adăugare, se agită energic în ambalajul de livrare până la omogenizarea amestecului. 
 
 

DATE SUPLIMENTARE 
 

VALABILITATE  24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare,            
transport și manipulare corespunzătoare. 

 



 

 
 
 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
 

MĂSURI  DE SIGURANȚĂ La utilizarea produsului se vor lua toate măsurile de protecție a muncii care se              
impun la manipularea și lucrul cu substanțe inflamabile. Vopsirea se va efectua            
doar în spații bine ventilate. Pe timpul vopsirii focul deschis și fumatul sunt             
interzise. Se va evita contactul prelungit sau frecvent cu pielea şi mucoasele;            
inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor; ingerarea produsului. Doar pentru          
uz profesional! 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi F.D.S. 

 
 

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE 
 

DEPOZITARE 
 

Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea            
directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la              
temperatura de 5 – 30 °C. 

 
NOTA: Produsul este destinat utilizării profesionale. Informațiile şi datele conţinute în prezenta fişă tehnică se bazează pe                 
evaluarea, măsurătorile şi practica producătorului, în condiţii standard de depozitare, manevrare şi utilizare a produsului. Clientul                
este responsabil de utilizarea adecvată a acestora, conform recomandărilor producătorului. Orice nerespectare a condiţiilor şi               
metodelor de aplicare, depozitare sau pregătire a suprafeţei poate influenţa negativ performanţele standard ale produsului pus în                 
operă. Clientul este responsabil de verificarea existenței unei eventuale modificări a prezentării produsului, respectiv a descrierii                
tehnice.   
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