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Tirpikliai ir plovikliai

Paskirtis  Vaitspiritas yra skirtas alkidiniams, uretaniniams alkidiniams, aliejiniams ir alieji-
niams alkidiniams dažams, taip pat alkidiniam lakui skiesti.  Tinka ir dažymo įran-
kiams valyti bei alyvos, riebalų, dažų dėmėms ir sakams nuo medinių ir metalinių 
paviršių šalinti.  

  Netinka gaminiams, kurie skiedžiami vandeniu arba nitroskiedikliu.

Naudojimas  Dažų skiedimas. Skiedžiant dažus arba laką reikia laikytis naudojimo instrukcijos.  
Vaitspiritą pilkite po truputį, kad būtų lengviau maišyti ir neperdozuotumėte.

  Dažymo įrankių valymas. Pabaigus darbą, nuo įrankių reikia nuvalyti likusius da-
žus arba laką ir iš karto nuplauti juos vaitspiritu. Sudžiūvusius dažų likučius gali-
ma pašalinti tik mechaniškai.

  Paviršiaus valymas. Prieš valydami dažytą paviršių, pirmiausia nedideliame plote 
patikrinkite, ar vaitspiritas tinka jam valyti.

  Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje. Dirbant reikia laikytis sau-
gos nurodymų!

Skiediklis
 - Efektyvus skiediklis
 - Silpno kvapo
 - Tinka darbo įrankiams valyti



Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo 
būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. At-
stovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos infor-
macijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.
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Techniniai duomenys

Paskirtis vidaus ir lauko darbams

Sudėtis vaitspiritas be aromatinių junginių

Spalva bespalvis

Laikymas uždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje

Pakuotė 1 L
 

 

 

 

 

Darbo sauga Degūs skystis ir garai. Gaisrą gesinti putomis, milteliniu gesintuvu arba anglies diok-
sidu. Negalima naudoti slėginio purkštuvo! Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali
sukelti mirtį. Vengti įkvėpti garų – gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Pakar-
totinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.  Laikyti atokiai nuo šilumos
šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti! Mūvėti apsaugines piršti-
nes/naudoti apsauginius akinius/kaukę. Prarijus nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biurą arba į gydytoją. Įkvėpus išnešti nukentėjusįjį į gryną orą;
jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Talpyklą laikyti sandariai už-
darytą. Dirbkite gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas Pabaigus darbą, reikia gerai uždaryti indą. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens
telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; ati-
duoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.
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