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Dekorator Кореселин

Техническо описание

Dekorator

Кореселин
Определение

За разреждане на нитроцелулозни лакове, бои и грундове в органични разтворители.

Употребява се и за измиване на бояджийски инструменти. / четки, валяци, шпакли,

пистолети и др./

Класификация

• Продукт на база органични разтворители

• За екстериорна и интериорна употреба

• Цветова гама: безцветен до леко жълт

Състав

Представлява смес от подходящи летливи органични разтворители: ортоксилен,

ацетон, бутилацетат.

Показатели

№ Показатели Норми Методи

1. Външен вид Прозрачна течност ,без

механични примеси

визуално

2. Цвят Безцветен до леко жълт визуално

3. Мирис Специфичен органолептично

4. Плътност при (20±0,5)оС,

в g / сm3 от 0,800

до 0,860

БДС EN ISO

3675 - 98

5. Способност за разреждане Да отговаря на

изпитването по

т.5.6

ТС 19-2003

Разреждане:

Продуктът се доставя готов за употреба.

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от

преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп до деца. Опаковките винаги

трябва да са добре затворени.

Срок на съхранение –12 месеца от датата на производство.

Нето – 1L e
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Документация

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в

което се посочват:

• Наименование на фирмата производител

• Наименование на продукта и Техническа Спецификация

• Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата

Спецификация ТС 19 – 2003

• Дата на производство

• Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за

управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния

продукт.

Системата обхваща три етапа:

• Входящ контрол на суровините и материалите

• Технологичен (производствен) контрол

• Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни

записи.

Мерки за безопасност :

Информация в Информационния лист за безопасност


