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RASINA ALCHIDICA SLABA CORAL 380-55%XB 
 
 
DESCRIERE Este o răşină pe bază de uleiuri vegetale la obţinerea căreia se            

folosesc următoarele materii prime: polioli, anhidride, acizi       
monobazici şi solvenţi organici. Răşina se livrează diluată 55         
% în amestec de xilen şi butanol.  
Produsele în componenţa căreia intră această răşină prezintă:        
rezistenţă bună la intemperii, la lichide, la ulei mineral şi la           
lumină; rezistenţă mecanică şi etalare bună; uscare rapidă;        
luciu foarte bun. Se recomanda utilizarea unui sistem de         
sicativare după cum urmează: 0,2 – 0,3% octoat de calciu si           
0,05 – 0.07% octoat de cobalt raportat la rasina 100%          
(recomandăm efectuarea de testări prealabile pentru reglarea       
timpului de uscare dorit). 

 
RECOMANDARI Se utilizează pentru obţinerea lacurilor, grundurilor, vopselelor       

şi emailurilor cu uscare la aer şi forţată (la cuptor) pentru           
utilizare industrială, lacuri si vopsele nitrocelulozice, etc. 

 
 

DATE TEHNICE 
 

ASPECT lichid clar 
CLARITATE SOLUTIE 40% buna 
CONTINUT MASIC DE SOLIDE 55 ± 1% 
TIMP DE SCURGERE  180 - 240 sec, DIN Cup 4 mm, 200C, solutie 55% 
DENSITATE  0.995 ± 0.05 g/cm3 

CULOARE, SOLUTIE 40%X, max. 15 mg I2 / 100 cm3 

ACIDITATE, max 25 mg KOH / g rasina 100% 
 

DATE DE APLICARE 
 

SOLUBILITATE COMPATIBILITATE 
Hidrocarburi alifatice – insolubila Rasini alchidice grase – incompatibila 
Hidrocarburi aromatiice – solubila Rasini alchidice medii – compatibila 
Alcooli inferiori – solubila Rasini alchidice slabe – compatibila 
Alcooli superiori – solubila Nitroceluloza – compatibila 
Esteri – solubila Rasini melaminice – compatibila 
Cetone - solubila Rasini cetonice - compatibila 
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AMBALARE 
 

AMBALARE butoaie TDA de 165 kg sau IBC de 1m3 

 
 

DATE SUPLIMENTARE 
 

VALABILITATE @ 20ºC Produsul este garantat 12 luni de la data fabricaţiei, cu          
respectarea condiţiilor de ambalare, depozitare, transport şi       
manipulare corespunzătoare. 

 
MASURI DE SIGURANTA 

 

MASURI DE SIGURANTA Produsul conţine solvenţi organici cu caracter FOARTE       
INFLAMABIL şi NOCIV din categoria hidrocarburilor      
aromatice (exceptând benzenul). Toate operaţiile de manipulare,       
transport, depozitare, utilizare, distrugere rezidii se vor face        
aplicând cu stricteţe normele de prevenire incendiilor, normele de         
protecţia muncii şi igienă sanitară în vigoare. Punct de         
inflamabilitate:  sub 21 °C. 
Stingere incendii: CO2, spumă chimică, nisip. Apa se utilizează         
numai pentru protecţie prin răcire. 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de           
securitate a produsului. 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi F.T.S. 21 

 
DEPOZITARE SI MANIPULARE 

 

DEPOZITARE 
 

Depozitarea se face în spaţii închise, uscate, acoperite, aerisite,         
ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare, departe de sursele de           
foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În             
spaţiile de depozitare trebuie să se menţină o curăţenie perfectă          
prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. In spaţiul de        
depozitare se va asigura o ventilaţie corespunzătoare naturală sau         
mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri         
explozive.  
Pe ambalaj va exista eticheta originală a producătorului şi se          
vor respecta indicaţiile de pe aceasta. 

 
NOTA:Producătorul garantează obţinerea caracteristicilor prezentate în această specificaţie tehnică, numai în cazul            
respectării detaliilor de aplicare.  

              Emitere: 01.07.2016 
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