
FARB 

КОРЕСИЛИН 

 

 

Предназначение: 
Разреждане до работен вискозитет на 
нитроцелулозни грундове, нитроцелулозни 
емайллакове, нитроцелулозни безцветни 
лакове и други продукти на 
нитроцелулозна основа. 
 

 
Подготовка за работа:  

 Опаковката се отваря внимателно. Разредителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, 

при непрекъснато разбъркване. Количеството на добавения разредител зависи от типа на 

боята, техниката за нанасяне на покритията и желания краен ефект. 

 

Съхранение, транспорт и документация 
 
Разредителят се съхранява в закрити, сухи и добре проветрени складови помещения, при 
температура от 0 до 20оС, без достъп на преки слънчеви лъчи. Превозва се с всякакъв вид 
превозни средства, като се вземат противопожарни мерки и мерки за безопасност. 
Гаранционният срок на съхранение е 24 месеца от датата на производство.  
 

 

Техническа безопасност и опазване на околната среда 
Възможни опасности 

 Разредителите са пожароопасни и токсични продукти. 
 Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. 
 Парите им имат дразнещо действие на очите и дихателните пътища. 
 При производството, анализа и приложението на разредителите трябва да се спазват 

изискванията за противопожарна безопасност и хигиена на труда.  
 При попадане върху кожата от разредителите е необходимо измиване с топла вода и 

сапун. 
 Да се пази от достъп на деца. 

     Противопожарни мерки: 

 Помещенията в които се извършва производството, анализът и употребата на 
разредителите, трябва да бъдат снабдени с вентилационни и противопожарни 
уредби. 



 Подходящи средства за гасене: водна мъгла, алкално устойчива пяна, сух химичен 

прах, пожарогасители с въглероден двуокис. 

 

 

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност 

Характеристики: 

Средства за нанасяне / 
Разход/ покривност / 

Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R. Въздушно 
Разфасовки PET опаковки с вместимост 0.500л./0.700л./0.900л. 

*Възможно е използването и на други опаковки, след 
предварително споразумение с клиента. 

Цвят Безцветен до светло жълт 
Разредител / 

Препоръчителен брой слоеве / 
 

Технически изисквания: 
 

Показатели Характеристика и норма 
Външен вид Прозрачна лесно подвижна течност, без механични 

примеси. 
Мирис Специфичен 

Цвят Безцветен до светло жълт 
Летливост спрямо етер От 6 - 20 

Съвместимост с нитроцелулозни 
лакове в съотношение 1:1 

Пълна 

 

 


