
 

 

    TEHNISKO DATU LAPA 
 

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia 

 Tel.: + 372 384 66 00  info@sakret.ee  www.sakret.ee  

 1 / 1 

SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija  

 Tel.: + 371 678 036 50  info@sakret.lv  www.sakret.lv  

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234  Lietuva  

 Tel.: + 370 347 535 77  info@sakret.lt  www.sakret.lt 

AT 001                                                              Atšķaidītājs АТ 001 15 08 21 
 

 
Atšķaidītājs pretkorozijas gruntij metālam Anti Rust un krāsai metālam Top Lak 
  

Pielietojums:   Lieto kā atšķaidītāju gruntij AntiRust un krāsai TopLak 

 Profesionālai lietošanai 

Piemērotība:     Metāla grunts un krāsas atšķaidīšanai, ja krāsošanai izmanto pulverizatoru  

 Krāsošanas instrumentu tīrīšanai  

 Krāsojamās virsmas attaukošanai 

Īpašības:   Viegli sajaucās ar atšķaidāmajiem produktiem 

 Atvieglo darbarīku tīrīšanu 

 Var lietot gruntējamo un krāsojamo virsmu attaukošanai  

Komponentes:   Ksilols 

Tehniskie dati: 
 
 
 

 Forma Bezkrāsains viegli gaistošs šķīdrums 

Blīvums, g/cm³ 0,85 
 

Norādījumi izstrādei:   Izmantot atbilstošas kategorijas telpās  

 Izmantot tālu no karstumu izstarojošiem priekšmetiem 

Iepakojums:   Metāla spainis 20 l / pilna palete 22 gb. 

 Metāla muca 200 l 

Uzglabāšana:   Glabāt atbilstošas kategorijas telpās  

 Glabāt tālu no karstumu izstarojošiem priekšmetiem 

 Neglabāt plastmasas traukos 

 Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši  

 Glabāt pie temperatūras -10°C līdz +25°C 

Utilizācija:   Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām  

Drošības informācija:   Uzliesmojošs produkts! 

 Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās 

Papildus informācija:   Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5% 

 

 

Krāsa (bāze) Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

 20 l 22 gb./pal. 4751006563056 

 200 l  4751006563070 

 
Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta  uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav 
atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu 
sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju.  Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, 
ekspluatāciju īpašību deklarācijā. 

 


