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TS 2436’ya uygundur. Sınıf A 

 

 

 
 

 
Sentetik Tiner 
 
ÜRÜN TANIMI 
Petrol fraksiyonu ürünü sentetik incelticidir. 

UYGULAMA 
Fawori Sentetik Tiner, sentetik esaslı tüm boya, vernik ve astarların uygulamalarında inceltici olarak güvenle 
kullanılabilir. Ayrıca sentetik esaslı boya uygulama araç ve gereçlerinin (fırça, rulo, tabanca, spatül vs.) temizlik 
iĢlerinde kullanıldığı gibi yeni boyanacak demir-çelik yüzeylerin boya öncesi yüzeylerindeki mevcut yağ, pas 
tozları gibi kirliliklerin temizlenmesinde kullanılır. 
Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taĢıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına 
www.fawori.com adresinden ulaĢabilirsiniz. 

PARLAMA NOKTASI 
41 °C 

DEPOLAMA 
AçılmamıĢ ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneĢ ıĢığından korunarak 2 yıl saklanabilir.   TaĢıma 
esnasında sızıntı ve dökülmelere karĢı dikkatli olunmalı, kapağı sıkıca kapatılmalı ve darbelere maruz kalmamalıdır. 
 
AMBALAJ 
10 Litre, 2,5 Litre, 1,5 Litre, 0,5 Litre, 0,3 Litre 

UYARI KELİMESİ 
Tehlike 

ZARARLILIK 
H226:Alevlenir sıvı ve buhar. 
H332:Solunması halinde zararlıdır. 
H304:Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 

ÖNLEM İFADESİ 
P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
P102:Çocukların eriĢemeyeceği yerde saklayın. 
P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210:Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içilmez. 
P241:Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuĢturucu/malzeme kullanın. 
P301+P310 YUTULDUĞUNDA:ULUSAL ZEHĠR DANIġMA MERKEZĠNĠN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın. 
P303+P361 +P353:DERĠ (veya saç) ĠLE TEMAS HALĠNDE ĠSE: KirlenmiĢ tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. 
Cildinizi su/duĢ ile durulayın. 
P405:Kilit altında saklayın. 
P501:Ġçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun Ģekilde bertaraf edin. 

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: çözücü nafta (petrol), orta alifatik 

 

Bu teknik föy normal Ģartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli 
bulunmayan detaylar için teknik personele danıĢınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak 
hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiĢtirilme hakkı firmamızca saklıdır.  

 
 
Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 ve TS EN 
ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. 
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