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Ta izdaja nadomešča vse prejšnje – 08.2021 

Skladiščenje 

Tehnični podatki* 

Opombe 

Namen uporabe 
 

 

Bencin za čiščenje   
 

 

 

BENCIN ZA ČIŠČENJE je organsko topilo. Uporablja se za čiščenje barv, razmaščevanje kovin, odstranjevanje madežev iz 
tkanin... Po čiščenju ne pušča sledov. 

 

 

 
Pakiranje  L 1, 5, 25, 200  

Izgled   bistra tekočina 

Barva  brez barve do rahlo rumenkaste 

Vonj  značilen 

Začetno vrelišče in območje 
vrelišča 

°C 60 – 95 °C 

Plamenišče °C (IP 170) -25  

Hitrost izparevanja g/h (nBuAc=1) 7.6  

Eksplozijske meje vol % 1 – 7.3  

Parni tlak hPa pri 20 °C 150  

Gostota / teža g/ml 0.693  

Topnost  voda: ni topno / organska topila: topno 

Viskoznost kinematična: mm2/s pri 25 °C 0.45 

(*Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.) 

 

  

 

Uporabnost proizvoda v dobro zaprti nepoškodovani originalni embalaži, skladiščenega v suhem prostoru pri temperaturi 
med +5°C in +25°C, je 12 mesecev od datuma izdelave. 

 

 

  

Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko 
odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.  

Odgovornost Chemcolor na pritožbo katerekoli vrste, kot na primer malomarnost ali objektivna odgovornost za izgubo ali 
škodo, nastalo iz opravljenega dela, povezano z ali zaradi uporabe proizvodov, ne sme v nobenem primeru preseči nakupne 
cene proizvodov ali dela proizvodov, ki dajejo povod za zahtevek. V nobenem primeru Chemcolor ne odgovarja za 
posledično ali naključno škodo.  

Zaščitni ukrepi:  

• Pri vgradnji v zaprtih neprezračenih prostorih je potrebno zagotoviti prisilno prezračevanje. Material se ne sme 
vgrajevati v bližini odprtega ognja ali varjenja. 

• Med delom je potrebno nositi zaščitno opremo; rokavice, očala in drugo. 

• Pred jedjo in po končanem delu je potrebno zamenjati umazano obleko in oprati roke.  

• Upoštevati je potrebno varnostna opozorila na etiketi embalaže.  

 

Pomembna opozorila: 

• Nestrjeni/nevezani material je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Popolnoma strjeni material lahko 
odlagamo na komunalnih deponijah v skladu z zakonskimi predpisi.  

• Natančni varnostni ukrepi, fizikalni, toksikološki in ekološki podatki za proizvod so navedeni v varnostnem listu ki je na 
voljo v prodajni službi Chemcolor ali na spletnih straneh www.chemcolor.si.  
 

Ti podatki temeljijo na naših dosedanjih izkušnjah in skrbnih raziskavah. Pogoji za delo na objektih in poznavanje samega dela vplivajo na kvaliteto izvajanja. 
Uspeh pri vašem delu je odvisen od strokovne ocene podlage pri prevzemu in praktičnih izkušenj pri izbiri ustreznega izdelka.  Prosimo, da pri delu 
upoštevate tudi priporočila proizvajalca in varnostni list za omenjeni izdelek. 

http://www.chemcolor.si/

