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Opis 

90.690 Unimix Retarder Thinner je posebna mešanica topil za podaljšanje časa sušenja barve Unimix. 

Uporablja se, kjerje potrebno barvati večje površine.  

Lastnosti izdelka 

- Razpršilo se zlahka stopi, če uporabljate razredčilo 60.690 

- Unimix Retarder Thinner se lahko uporablja z vsemi Unimix vezivi 

Nanašanje 

Dodajte vsaj 2 - 3 %  Unimix Retarder Thinner-ja, da opazite željeni efekt.  

Dodate lahko do 10 % Unimix Retarder Thinner-ja v primeru barvanja večjih površin v kombinaciji z visoko 
temperaturo nanosa. 

Akrilna redčila (7050/7070) se lahko uporabljajo skupaj z 90.690 Unimix Retarder Thinner-jem brez 
kakršnihkoli težav. 

Preveč Unimix Retarder Thinner-ja lahko podaljša čas sušenja barve. 

Za določitev prave količine Unimix Retarder Thinner je potrebno opraviti več testov. 

Zdravje in varnost 

Za zdravstvene in varnostne ukrepe upoštevatje ustrezne varnostne liste in nalepko na embalaži. 
Upoštevajte tudi navodila za shranjevanje. 

Št. artikla Opis Volumen Pakiranje 

90.690 UniMix Retarder Thinner 5 L 3 

Dodatne informacije 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 

Vedno preberite navodila. 

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za 

nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge 

namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za 

upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov. 

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso 

namenjeni za splošno uporabo. 

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot 

smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne 

sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora 

uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.  

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o. 

 


