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Terpentin-Ersatz 
Środek do rozcieńczania lakierów i czyszczenia 
narzędzi malarskich 
  

 
 
 
 
 Materiał 
 

Zakres zastosowania Do rozcieńczania emalii olejnych, lakierów bezbarwnych, bejc, 
środków gruntujących, a tekże do czyszczenia pędzli i narzędzi 
malarskich itp. 
düfa Terpentin-Ersatz jest też doskonałym środkiem do zmywania 
plam z linoleum i parkietów. 
 

Właściwości Środek do rozcieńczania lakierów i czyszczenia. 
Ze względu na długi czas parowania gwarantuje on bardzo dobre 
rozprowadzanie rozcieńczonych lakierów po powierzchni, nie 
powoduje przedłużenia ich oksydacyjnego wysychania. 
Chociaż düfa Terpentin-Ersatz zmniejsza lepkość rozcieńczanych 
materiałów, zachowują one nadal poziom zawartości ciał stałych 
potrzebny do wykonywania pełnowartościowych powłok malarskich. 
Rozcieńczalniki zawierające terpentynę wyparowują całkowicie nie 
powodując zmian właściwości rozcieńczanych materiałów. 
 

Kolor bezbarwny 
 

Gęstość ok. 0,78 g/cm³ 
 

Współczynnik odparowy-
wania 

46 (eter = 1) 
 

Zawartość Zawiera benzynę laboratoryjną, bezaromatyczne węglowodany, 
niejonowe tensydy. 
 

Kod produktu M-VM01 
 

 
 
  Sposób użycia 
 

Wielkość pojemników 1 l, 3 l i 6 l 
 

Przechowywanie W chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. 
 

 



 

 
Karta techniczna produktu 

 

Terpentin-Ersatz Strona 2 z 2 

 
Uwagi 
 

Uwagi o bezpieczeństwie Produkt palny. Opakowania muszą być szczelnie zamykane. 
Przechowywać z daleka od źródeł ognia i wysokich temperatur. 
Nie wdychać oparów. Nie dopuszczać do kontaktu ze skórą, oczami i 
odzieżą. W przypadku połknięcia skontatować się z Ośrodkiem 
Toksykologicznym lub lekarzem, pokazać opakowanie, nie 
wywoływać wymiotów. 
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Podczas 
wykonywania prac dobrze wietrzyć pomieszczenia. Nie wylewać do 
kanalizacji ani na glebę. 
Ewentualne oznakowania substancji szkodliwych są zawarte w Karcie 
Bezpieczeństwa Produktu. 
 

Wartość graniczna LZO UE-wartość graniczna dla produktu: (Kat. B/a): 
850 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 850 g/l LZO. 
 

Utylizacja düfa Terpentin-Ersatz nie może być wyrzucany do śmietników 
przydomowych (jest odpadem niebezpiecznym). Resztki materiału 
mogą być utylizowane według klucza nr AVV 070304 (inne 
rozcieńczalniki organiczne i środki piorące). 
Zanieczyszczone pojemniki utylizować zgodnie z regionalnymi 
przepisami o odpadach. 
 

 
 
Niniejsza informacja techniczna została sporządzona na podstawie najnowszego stanu techniki i naszych doświadczeń w zakresie 
techniki stosowania. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków obiektu Kupujący/Użytkownik nie jest jednak zwolniony  z 
obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność w sposób fachowy naszych materiałów pod kątem ich przydatności dla 
przewidzianego celu zastosowania w danych warunkach obiektu. Z powyższych danych nie można wnioskować zobowiązań prawnych. 
W przypadku ukazania się nowego wydania niniejszy druk traci  ważność. 
Dalsze informacje uzyskają Państwo bezpłatnie pod numerem 0800/ 63333782 
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