Ficha técnica / Ficha de segurança

BIOFA diluente natural
Art. No. 0500
Propriedades
A diluente natural BIOFA solvente e diluídor suave, livre de hidrocarbonetos aromáticos com um
odor agradável. Especialmente projectado para
diluir vernizes, ceras, óleos, esmaltes BIOFA e
produtos similares baseados em pastas naturais
assim como para limpeza de ferramentas. Também apropriado para limpeza de embalagens
sujas e limpeza de superfícies com manchas.
Serve para limpar madeiras que tenham taninos(
ácido), por exemplo o carvalho e madeiras tropicais. Serve igualmente para remover a resina da
madeira não muito dura.Não usar para soluções
aquosas ou para limpar superfícies antes de
aplicar sistemas aquosos.
Ingredientes
Hidrocarbonetos alifáticos, óleo de pele de frutos
citrinos (contém cal).
Aplicação
Adicionar aos poucos pequenas quantidades ao
material de revestimento enquanto agita. O
diluente sujo pode ser reutilizado se este for limpo por decantação.

Importante: Forneça circulação de ar
fresco durante a aplicação e a secagem
do produto!
Armazenamento
Armazenar somente em embalagens originais.
Manter as embalagens fechadas hermeticamente
num local arejado , seco e fresco.
Proteger do calor excessivo.
Tamanho das embalagens
0.75 l / 5 l embalagens de metal

Instruções de segurança
N perigoso; Xn prejudicial
VbF (Regulmentos de liquidos inflamáveis) :A III.
Producto é inflamável! Irritação aos olhos e à
pele. Pode causar sensibilização na pele por
contacto. Tóxico para os organismos aquáticos.

Pode causar efeitos adversos a longo prazo ao
ambiente aquático.
Prejudicial: pode causar danos aos pulmões se
engulido. Exposições repetidas pode causar a
pele seca ou rachamento da pele. Mantenha
fora do alcance das crianças. Não respire o
vapor/aerossol. Evite o contato com olhos e pele.
Preveja a suficiente proteção de pele durante a
aplicação. Use luvas protetoras resistente ao
solvente.Os desperdícios e os recipientes devem
sercolocados em segurança. Evite a sua
colocação no meio
ambiente. Observe as
instruções especiais/folhas dados da segurança
na ficha técnica. Se engulido, não induza o
vómito.
Procure
o
conselho
médico
imediatamente e mostre este recipiente ou
etiquete-o. Os panos , a poeira de lixamento e as
ferramentas tais como as esponjas, as
almofadas, os limpadores, etc. embebidos com o
BIOFA diluente ou produtos contendo óleo
BIOFA apresentam um risco de ignição
espontânea! Armazenes-os em recipientes à
prova de fogo fechados ou molhados com água e
coloque-os a secar numa superfície nãoinflamável.
Limitações ocupacionais: cumpra a legislação de
emprego de jovens.Observe os regulamentos do
Emprego e da segurança no trabalho e observe
a lei quanto ao seguro dos trabalhadores.
As matérias- primas naturais usadas podem
causar o odor tipo-específico!
Eliminação

Os resíduos líquidos do produto são
resíduos perigosos. Dispor em pontos da
recolha para pinturas/vernizes velhos ou
dispor de acordo com regulamentos legais
localmente aplicáveis. Os panos secos, etc.
podem ser dispostos
junto com o
desperdício doméstico. Embalagens sujas
devem ser tratado como o produto. Dispor
de recipientes vazios e limpos de acordo
com
regulamentos
legais
localmente
aplicáveis
GISCODE: M – VM 01 / M – VM 05
Chave de resíduo segundo lista comunitária de
resíduos: 08 01 11*

As informações e indicações da ficha técnica são vinculativas e fornecidas pela BIOFA. Em caso de necessidade de desviar-se
destes regulamentos, o departamento técnico de aplicação da BIOFA tem de ser contactado antes. Devem ser cumpridas as
regras gerais da técnica de construção. Com a publicação desta ficha todas as anteriores perdem a validade.
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