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Termék adatlap 
 
 

TERMÉKNÉV:     UNIVERZÁLIS NITROHÍGÍTÓ    

 
ELŐNYEI: 

- FESTÉKHÍGÍTÁS  
- ZSÍRTALANÍTÁS TISZÍTÁS (KIVÁLTKÉPP FÉMFELÜLETEK ESETÉN) 
- GYORS SZÁRADÁS  
- GARANTÁLT MINŐSÉG  

 
ALKALMAZÁSI TERÜLET:  
Elsősorban cellulóz-nitrát alapú lakkok és festékek felhordási konzisztenciájának beállítására 
alkalmazható. Hatékony zsíroldó tulajdonsága miatt zsírtalanításra, tisztításra és felület 
előkészítésre is kiváló. Az alacsony forráspontú anyagok magasabb aránya miatt gyors párolgású, 
a Nitro hígító-val kevert festékek gyorsabban száradnak.   

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:  
A szokásos nitrohígítóhoz képest a festékek gyorsabb száradását biztosítja, a teljes 
átkeményedés változatlan idejű. Festékek hígítására csak a használati utasításban megadott 
mértékig ajánlott. Adagolása a festék állandó keverése mellett történjen. A hígító alkalmas 
továbbá, a még nem megkötött festékfoltok lemosására, valamint a festékszerszámok 
tisztítására. Minőségét a termék 2 évig megőrzi. Hűvös napfénytől védett helyen tárolandó. 

TÁROLÁS/RAKTÁROZÁS:   
Hűvös napfénytől védett helyen tárolandó. 

FELHASZNÁLHATÓ:  
Gyártástól számítva 2 éven belül. 
 
ÖSSZETÉTEL: Toluol, Aceton, Izobutil-acetát, Metil-acetát/Izopropil-acetát/ Etil-acetát.   
UN szám:  1263; 
VTSZ:   3814 
 

Logisztikai adatok:  
 
KISZERELÉS:  

- Kiszerelési egység:   
o 0,9 és 1 literes PE flakonban   20 db /kartondoboz   600 db/raklap 

 

       Kartondoboz adatok 0,9 literes esetében 1 literes esetében 
méret (magasság*szélesség*hosszúság): 203*330*410 mm 260*350*435 mm 

súly: 16,5 kg / doboz  18,2 kg / doboz 
 

o 5 és 19 literes HDPE kannában 96 db / raklap (5 l)  28 db/raklap (19 l) 
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Biztonságtechnikai adatok:  
 
FIGYELMEZTETŐ MONDATOK  
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz; Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet; 
Bőrirritáló hatású; Súlyos szemirritációt okoz; Álmosságot vagy szédülést okozhat. Feltehetően 
károsítja a születendő gyermeket; Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (belélegzés) 
károsíthatja a szerveket. 

ÓVINTÉZKEDÉSI RENDSZABÁLYOK:  
P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 - 
Gyermekektől elzárva tartandó P210 - Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol 
tartandó. Tilos a dohányzás P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható 
P280 - Védőkesztyű, védőruha, arcvédő használata kötelező P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: 
azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P405 - Elzárva tárolandó P501 - A  
tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ: 
EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja 
 
VESZÉLYJELZŐ PIKTOGRAM:  GSH02  GSH07  GSH08 
 
 
SZÍN:  színtelen  
 
SÜRÜSÉG: 870 gr/liter  
 
GRAFIKA / DESIGN:  
 

                  
 

GYÁRTJA:  NÓGRÁDI VEGYIPARI ZRT.   
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