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Obszary stosowania 

Uniwersalny rozpuszczalnik do 
rozcieńczania i mycia. 

Sposób stosowania: 

Podczas czyszczenia narzędzi lub 
usuwania zabrudzeń należy za 
pomocą rozpuszczalnika V 103 
całkowicie usunąć jeszcze nie 
stwardniałe substancje.  
Podczas rozcieńczania dodaje się 
powoli V 103 do rozcieńczanego 
materiału, energicznie mieszając, 
aż osiągnie się pożądaną konsy-
stencję. W normalnym przypadku 
wystarcza 5-10% wag. V 103. 

Podczas pracy nosić odpowiednie 
wyposażenie ochronne (patrz: 
indywidualne środki ochrony). 

Indywidualne środki ochrony 

Odpowiednie rękawice nitrylowe, 
okulary ochronne. Bliższe informa-
cje zawarte są w naszym katalogu 
narzędziowym. 

 

 

Przykłady zastosowania 

Środek idealnie nadaje się do roz-
cieńczania i odspajania żywic re-
akcyjnych, które jeszcze nie cał-
kowicie stwardniały, w szczegól-
ności Remmers Epoxy Universal. 

Wskazówka 

Podczas stosowania należy za-
pewnić dobrą wentylację! Unikać 
otwartego ognia i kontaktu ze skó-
rą (nosić rękawice ochronne). 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z blachy  5 l,  

Zużycie: 
Zależnie od potrzeb. 

Składowanie:  

W oryginalnych opakowaniach, 
przy prawidłowym składowaniu 

okres składowania jest nieograni-
czony. 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki. produktu. 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 5699 

Verdünnung V 103 
(Rozcieńczalnik V 103) 
 

Mieszanka rozpuszczalników złożona ze związków 
aromatycznych i alkoholi. 

Gęstość: ok. 0,82 g/cm3 przy 20°C 
Temperatura zapłonu: ok. 23 °C 

Dane techniczne produktu  


