
 

Ulotka techniczna 

SM-28                                        
Specjalny rozpuszczalnik do produktów na bazie poliuretanu 

 

       Opis  

 
SM-28 to specjalnie opracowana mieszanka 
rozpuszczalników aromatycznych węglowodorów i 
estrów, stosowana w połączeniu z produktami na 
bazie poliuretanu. 

 
  Obszary zastosowania  

 
Specjalnie zaprojektowany do rozcieńczania 
produktów na bazie poliuretanu (farby, płynne 
membrany hydroizolacyjne, itp.), zwłaszcza przy 
nakładaniu natryskowym. Skuteczny również do 
czyszczenia narzędzi aplikacyjnych. Dzięki 
specjalnej recepturze SM-28 pozwala na szybkie 
wysychanie materiału poliuretanowego. 

 
  Dane techniczne  

 
Kolor: przezroczysty/bezbarwny 

Gęstość: 0.86 ± 0.02 kg/l 

 
            Wskazówki dot. zastosowania  

 
SM-28 służy do rozcieńczania materiałów 
poliuretanowych, w proporcji do 10% do wagi. 

  Opakowanie  

 
0.75 l i 4 l pojemniki. 

 
         Okres trwałości - przechowywanie  

 
12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnych, 
szczelnych opakowaniach, przechowywanych w 
temperaturze powyżej 5°C i chronionych przed 
wysokimi temperaturami (<+ 30°C). 

 
  Uwagi  

 
 Zapewnij odpowiednią wentylację podczas 

aplikacji SM-28 w pomieszczeniach. 

 Trzymać z dala od źródeł zapłonu podczas 
aplikacji - nie palić. 

 Przed użyciem należy zapoznać się z 
instrukcjami bezpieczeństwa umieszczonymi 
na opakowaniu. 

 Więcej informacji można znaleźć w Karcie 
Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału. 

 

  Zużycie  
 

Zużycie różni się w zależności od charakteru 
zastosowania. 
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Informacje techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej karcie katalogowej oparte są na wiedzy i doświadczeniu Działu Badań i  
Rozwoju naszej firmy oraz na wynikach wieloletniego stosowania produktu w praktyce. Zalecenia i sugestie dotyczące użytkowani a 
produktu są udzielane bez gwarancji, ponieważ warunki w miejscu aplikacji są poza kontrolą naszej firmy. Dlatego użytkownik jest  
odpowiedzialny za potwierdzenie, że wybrany produkt nadaje się do przewidywanego zastosowania. Obecne wydanie tej karty 
technicznej automatycznie anuluje poprzednie, dotyczące tego samego produktu. | Wydanie: 25.9.2020 
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