
 

 

 

 

 

 

 

KLB VR 24  - ALCOHOL SOLVENT.                                                                                                                                                                                                                   

Produs si Ambalat de către KLB  KOETZTAL GmbH, Germany                                                                                             

 

Diluant epoxidic pe baza de alcool si totodata agent de curatare.                                                                                                                                                            

 

DESCRIERE si PROPRIETATI. 

Diluant special pentru rasini epoxidice bicomponente, pe baza de alcool , 

 fara continut de apa. Se foloseste si ca agent de curatare  polivalent . 

 

Recomandari ca diluant pentru rasini epoxy in vederea cresterii  

capacitatii de penetrare in suport  -  maxim de 10% din greutate: 

•  Pentru toate produsele epoxi bicomponente marca KLB Koetztal GmbH . 

•  Pentru toate amorsele epoxidice bicomponente marca Bostik GmbH. 

 

Recomandari ca agent de curatare – se foloseste ca atare : 

•  Pentru curățare produse epoxidice si poliuretanice, proaspete, neîntărite si componente ale acestora. 

•  Pentru curățare adezivi de reacție neîntăriți si adezivi de dispersie uscați . 

•  Este folosit la înlăturarea peliculelor de grăsime si ulei de pe acoperitori de piatra, gresie, mozaic, epoxy, sticla, metal, etc.… 

  

CARACTERISTICI LE  PRODUSULUI.                                                                                                                                                          

 •  Mare capacitate de dizolvare pentru materiale vâscoase, răṣinoase, grase si uleioase, de exemplu : componenți din rasini                                    

    de reacție, rasini naturale, plastifianți, etc.   Atentie: poate ataca plasticul foarte moale. 

 

Compozitie : alcool etilic. 

•  Foarte inflamabil.  

•  Diluant pentru rasini epoxidice. 

•  Agent de curatare. 

 

DATE TEHNICE.  

•  Ambalare:   Bidon din Tabla.  

•  Capacitate:   10 litri  

•  Garanție:   Minim 36 luni 

•  Culoare:   Incolor 

•  Punct de inflamabilitate:  12 ºC / 54º F                                                                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

APLICAREA.  

1. Ca diluant : se amesteca cu adezivul epoxidic sau amorsa epoxidica. In funcție de consistenta dorita, se adăuga 5  - 10% din 

greutate diluant si se amesteca pana ce se omogenizează perfect. Chiar si o cantitate mica de diluant va produce o consistenta 

semnificativ mai scăzuta si, in cazul amorselor, o penetrare crescuta. Nu se foloseṣte pentru dispersiile epoxidice si nici pentru 

produsele (răṣinile) pe baza de poliuretan. 

 

2. Ca agent de Curatare sau Degresant : Pentru scule – acestea  se pun intr-o cutie rezistenta la solvent. Se lasă un timp, pana 

s-au curățat de grosul de material si se repeta operația cu agent de curățare curat, daca mai este necesar. Pentru curățarea sau 

degresarea suprafețelor, se îmbiba o cârpa cu diluant si se curata suprafața murdara, daca este necesar, se repeta operatia de 

îmbibare cu diluant curat de câteva ori. Se înmoaie adezivii de dispersie cu diluant, se clăteṣte suprafața cu apa si se răzuie. Se 

testează obiectele si suprafețele pentru rezistenta la solvenți, înainte de folosire. 

                                    

PROTECTIA LOCULUI DE MUNCA SI A MEDIULUI. 

Mare continut de solvent pe baza de alcool. Foarte inflamabil. Solvenții din acest produs pot forma vapori explozivi. Se asigura o 

buna ventilare in timpul si după folosire. Nu se fumează si nu se aprinde nici o flacăra. A nu se inhala vapori. Se deconectează 

toate aparatele electrice, de ex: sonerii, frigidere, plite electrice, etc. Se folosesc crema de protecție si mânuṣi. A se vedea 

informațiile de securitate de pe eticheta produsului precum si fisa de securitate 

 

EVACUARE REZIDURI. 

Unde este posibil, se colecteaza reziduurile si se refolosesc. A nu se arunca deseurile in scurgeri, canalizare sau pe pamant. 

Bidoanele din plastic goale, razuite si bine scurse sunt reciclabile. Recipientele cu reziduuri de lichid, precum si produsul in stare 

lichida, sunt clasificate ca Deseuri Speciale. Se arunca conform reglementarilor locale. Foarte inflamabil. 

 

 

 

 

 

 

Consilierea noastră, verbală şi scrisă, este bazată pe teste efectuate si este valabilă doar ca sugestie cu caracter neobligatoriu şi nu vă exonerează de testarea proprie a 

produselor furnizate de către noi asupra aplicabilităţii acestora la procedurile şi obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea şi prelucrarea produselor noastre, se produc 

în afara posibilităţilor noastre de control şi prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră.  Desigur că noi garantăm calitatea exemplară şi constantă a 

produselor noastre. Odată cu apariţia acestei noi "Fişe tehnice",cea anterioară îşi pierde valabilitatea !!!                                                                 Data revizuire : 11 /2012 


