
P.T.B.-FLOOR-
COATING THINNER

Toepassingsgebied
Verdunner en reinigingsmiddel van verfmateriaal op solventbasis, speciaal geschikt 
voor gebruik bij P.T.B.-FLOORCOATING.

Producteigenschappen
Verdunner met trage verdamping, op basis van aromatisch koolwaterstoffen.

Verwerking
Puur te gebruiken voor het reinigen van verfrollen en ander verfmateriaal. Ook bij 
gebruik van P.T.B.-FLOORCOATING.

Opmerkingen
Tijdens het toepassen en drogen van de verdunner dient er een goede verluchting 
en ventilatie te zijn. P.T.B.-FLOORCOATING THINNER bevat aromatische koolwater-
stoffen.

Verpakking
Bussen van 500 ml, verkocht als 1 pakket, samen met 1 bus P.T.B.-FLOORCOATING, 1 
bus P.T.B.-PRIMER PU en 2 solvent-resistente verfrollen. De houdbaarheid bedraagt 
2 jaar in de originele, ongeopende verpakking in een droge ruimte bij een tempera-
tuur tussen -20°C en + 40°C.

+35°

+5°

Mengverhouding - Verpakking

Onverdund - 500 ml - verkocht als 1 pakket, samen met 1 bus P.T.B.-
FLOORCOATING, 1 bus P.T.B.-PRIMER PU en 2 verfrollen.

Kleuren - Gebruikstemperatuur

Kleurloos - + 5°C tot + 35°C
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P.T.B.-COMPAKTUNA®

Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Ons groen nummer: 0800/92279

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan 
voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie 
dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze 
producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig 
opvallende plaats. Vraag steeds de technische � che van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische 
Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. 

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertifi ceerd.Certifi caat: BE 04/01432


