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Розчинник Kompozit® 
 

У специфікації представлені типові властивості продукту на підставі актуальних лабораторних випробувань і практичного досвіду. Якість продукту пов-
ністю відповідає вимогам ТУ У 24.3-30781144-002:2003. Виробник має право без попереднього сповіщення вносити зміни в продукцію для її вдоскона-
лення. Будь-яка зміна складу готового продукту, використання його не за призначенням або не у відповідності з цією інструкцією по застосуванню може 
сильно змінити його властивості. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з іншими матеріалами споживачі повинні визначати самостійно. 
Виробник не може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відповідальність за пов'язані з ним прямі і непрямі збитки. З виходом 
нового видання дана інформація втрачає силу. 
 

Тел: (044) 390-74-50. Поштова адреса: а/с – 152, м. Київ, Україна, 04073. 
www.kompozit.ua 

Тип Універсальний змішаний розчинник на основі уайт-спіриту та 
ксилолу. Не містить прекурсорів наркотичних речовин. 
 

Призна-
чення 

Для розбавлення органорозчинних емалей, ґрунтовок та лаків 
(алкідних, алкідно-уретанових, акрилових), а також для бітумних 
і органорозчинних акрилових смол та матеріалів на їх основі. Не 
залишає масляних плям. 
Застосовують також для знежирення й очищення невеликих по-
верхонь та робочих інструментів. 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Зовнішній вигляд  
 

Безколірна або злегка жовтувата прозора рідина з характерним запахом, 
не містить осаду і зважених часток. 
 

Густина, кг/л 
 

0,80 (ДСТУ 7261). 
 

Зберігання 
 

Зберігати і транспортувати у фірмовій герметичній тарі за температури від 
-20 до +30 °С, у недоступному для дітей місці. Берегти від дії вогню, нагрі-
вальних приладів, прямих сонячних променів і вологи. 
Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення. 
 

Тара 
 

0,5 л; 1 л; 2 л; 5 л. 

ИНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Розбавлення Додавати розчинник в лак або фарбу до досягнення робочої в'язкості. Ма-

ксимально допустима ступінь розведення вказана в технічній характерис-
тиці відповідного матеріалу. Щоб уникнути надмірного розведення, роз-
чинник слід додавати невеликими дозами при ретельному перемішуванні. 
 

Знежирення Невеликі ділянки поверхні, що підлягають фарбуванню, можна очистити 
від жирів і масел за допомогою чистої ганчірки, губки або щітки, змоченої 
розчинником. Внаслідок порівняно швидкого забруднення, ганчірки і губки 
необхідно своєчасно міняти, а щітку промивати свіжими порціями розчин-
ника, щоб уникнути поширення слідів жиру по оброблюваній поверхні. 
 

Очищення інструментів Робочі інструменти промивати невеликою кількістю розчинника. Засохлий 
фарбувальний інструмент легше очистити після його попереднього замо-
чування. 
 

БЕЗПЕКА 
 

НЕБЕЗПЕЧНО! Легкозаймиста речовина. Не працювати поблизу джерел 
відкритого вогню! При використанні всередині приміщень необхідне ефе-
ктивне провітрювання. Для захисту рук рекомендується використовувати 
гумові рукавички. У разі проковтування негайно звернутися до лікаря і по-
казати тару або етикетку матеріалу. 
 

ОХОРОНА 
НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

Не виливати у стоки, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в мі-
сце збору небезпечних відходів. Порожню тару можна утилізувати як буді-
вельне сміття. 
 

 

http://www.kompozit.ua/

