
Kasutuskoht  Lakibensiin (white spirit) on mõeldud alküüd-, uretaanalküüd-, õli- ja õli-alküüd-
värvide ning alküüdlakkide vedeldamiseks. Sobib ka maalritarvete puhastami-
seks ning määrdunud puit- ning metallpinnalt õli, rasva,  värviplekkide ja oksavai-
gu eemaldamiseks.   
Toode ei sobi kasutamiseks vesialuseliste ja nitrolahusti baasil toodetega.

Kasutamine  Värvitoodete vedeldamine. Vedeldamisel järgida toote kasutusjuhendit. Lisada 
lakibensiini vähehaaval, et segamine oleks hõlpsam ning üledoseerimine väldi-
tud.

  Maalritarvete puhastamine. Tööle järgnevalt eemaldada töövahendilt liigne värv 
või lakk ning töövahend pesta koheselt lakibensiiniga. Kuivanud värvijäägid saab 
eemaldada üksnes mehhaaniliselt.

  Pinna puhastamine. Enne värvitud pinna puhastamist teha proov väiksemal pin-
nal veendumaks lakibensiini sobivuses pinna puhastamisel.

  Säilitada toodet tihedalt suletud tehasetaaras. Töötamisel jälgida ohutusnõudeid!

Lahustid ja puhastusvahendid

Lakibensiin
 - Efektiivne vedeldi
 - Vähese lõhnaga
 - Sobib ka töövahendite puhastamiseks
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Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise 
meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja 
ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasu-
tamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud and-
metesse sellest eelnevalt informeerimata.

Lahustid ja puhastusvahendid

Tehnilised andmed  

Kasutuskoht sise- ja välistööl

Koostis aromaatikavaba lakibensiini

Värvus värvitu

Hoidmine hoida suletud taaras kuivas ja jahedas
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Tööohutus   Tuleohtlik vedelik ja aur. Tulekahju korral kasutada vahtu, pulbrit või süsinikdioksii-
di. Mitte kasutada survevett! Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib 
olla surmav. Vältida auru sissehingamist - aurud võivad põhjustada unisust ja pea-
pööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoi-
da eemal soojusallikast/ sädemetest/ leekidest/ kuumadest pindadest. Mitte suit-
setada! Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille/ kaitsemaski. Allaneelamise korral võtta 
viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Sissehingamise korral 
toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse asendisse, mis või-
maldab kergesti hingata. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Töötada hästi ventileeri-
tavas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus  Töö lõppedes sulgeda hoolikalt nõu. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või vee-
kogusse. Vedelad jäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlu-
sesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja  Akzo Nobel Baltics AS, Eesti.

Esindaja  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, 
info.ee@akzonobel.com


