
Skiediklis/ terpentinas „Port. Balsamterpentinöl“

Bendra informacija
Terpentinas  gaminamas  iš  pušies  sakų  vandens  garų 
destiliacijos būdu. Iš  pušies  dervos išgaunama apie 70% 
kanifolijos  ir  30  %  terpentino.  Pušynai  kasmet  išskiria  į 
atmosferą kelis milijonus kilogramų terpentino. Taip milijonus 
metų apsaugomas nuo pažeidimo žemės atmosferos ozono 
sluoksnis. Balzaminis terpentinas yra labiausiai ekologiškas. 
Tai  skaidri,  mažo klampumo alyva, turinti  savitą  skvarbų 
kvapą ir  kartų aštrų skonį.  Tai  pagrindinis eterinis aliejus. 
Terpentinas gaminamas iš įvairių rūšių pušų medienos. 
Vartojimas
—atskiesti  Kreidezeit  lazūras,  lakus,  vašką  ir  natūralias 
alyvas;
—valyti įrankius nuo aukščiau įvardytų produktų;
—šalinti nuo paviršių purvo ir riebalų dėmes;
—tirpyti natūralias dervas (pvz. kanifolija, damara).
Sudėtis
Dukart  rektifikuotas  portugališkas  terpentinas 
Balsamterpentinöl  pagal  Vokietijos  farmakologijos  DAB  9 
normų reikalavimus.
Toksiškumas
Terpentinai–  tai  eteriniai  aliejai,  kurių  koncentracija  darbo 
vietose,  negali  viršyti  100  ml  /  m2,  kad  būtų  išvengta 
sensibilizacijos  (organizmo  jautrumo  padidėjimo). 
Terpentinas  gali  aštriai  sudirginti  odą,  paveikti  kepenis. 
Alergija  terpentinui  gali  pasireikšti  dėl  jame  esančių 
komponentų  (delta-3-Caren),  sukeliančių  egzemą.  Visi 
Kreidezeit  produktai  skiedžiami  dukart  valytu  terpentinu 
Balsamterpentinöl,  ir  kenksmingų  priemaišų  koncentracija 
sumažinama iki  DAB  9  reikalaujamo normatyvo.  DAB  9 
normatyvas: maksimalus delta-3-Caren kiekis–0,5 %. (5 g / 
l).  Kreidezeit  balzaminiame  terpentine  kenksmingos 
priemaišos sudaro 5-50 promilių (0,05-0,5 g / l)!
Pakuotės
Art. 447 1  l
Art. 448 5  l.
Ženklinimas
Xn–žalinga sveikatai; VbF AII lengvai užsideganti medžiaga, 
pliūpsnio temperatūra: 36°C (560 mg /m3).
Laikymas
Neatidarytas  gali  būti  patvarus  mažiausia  2  metus.  Po 
naudojimo indą su terpentiną būtina laikyti sandariai uždarytą.
Utilizacija
Terpentino  likučių  į  nuotekų  sistemą  nepilti,  o  saugoti 
sandariame inde vėlesniam naudojimui. Tuščią tarą priduoti į 
antrinių žaliavų surinkimo punktą. Laikykitės nustatytų lakų ir 
dažų atliekų utilizacijos taisyklių.
Darbo saugos nurodymai
Lengvai  užsidegantis  ir  degus.  Pakuotes  laikyti  sandariai 
uždarytas ir toli nuo atvirų ugnies šaltinių. Pavojinga sveikatai 
įkvėpus, prarijus ir liečiant. Darbo metu būtina gerai vėdinti 
patalpas  ir  nelaikyti  atviros  ugnies.  Galimi  alergijos 
gamtinėms  medžiagoms  atvejai.  Laikyti  vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.
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