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Obchodný názov / 

Kód výrobku 
ET02  
0001 

  

Materiálová báza 
Roztok na báze aduktu polyalkylenpolyamínu a stredne molekulárnej 
epoxidovej 
živice v zmesi organických rozpúšťadiel.   

  
Spracovanie Tužidlo musí mať pred zapracovaním do farby teplotu min. 10 – 25 °C! 
  
Technické údaje  

 

Farebný odtieň:   transparentný 
Viskozita dodávateľská, 20 °C: 200 – 350 s / pohárik 4 mm DIN 
Hustota, 20 °C:   0,95 – 1,05 g/cm3 
Obsah sušiny:   cca 50 % hmotnostných 
     cca 47 % objemových 
Obsah VOC:    cca 500 g/kg 
     cca 500 g/l 
Obsah celkového organického uhlíka TOC:  430 g/kg 

  
Použitie Tužidlo ET02 sa používa ako tužidlo pre dvojzložkové epoxidové

náterové hmoty ColorWest. Informácie o aplikácii nájdete v technicko-
aplikačnom liste pre príslušnú náterovú hmotu. 

  
Čistenie a údržba Miešacie a aplikačné nástroje musia byť čo najskôr vyčistené riedidlom C6000 

alebo S6300. 
  
Balenie Kovové obaly 1 kg až 200 kg podľa dohody. 

  
Skladovanie 6 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných uzavretých obaloch 

v suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote +5 až 
+25 °C. Skladovacie priestory musia spĺňať všetky podmienky pre skladovanie 
horľavých kvapalín II. triedy nebezpečnosti. 

  
Dokumentácia Karta bezpečnostných údajov 

  
Likvidácia odpadov Tužidlo  N 08 01 11 Odpadové farby  

Vyprázdnený obal N 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
  
Odvolanie  Údaje o výrobku uvedené v tomto technicko-aplikačnom liste sú výsledkom 

súčasnej úrovne výroby, laboratórnych testov a aplikačných skúšok. Výrobca si 
vyhradzuje právo zmien podľa stavu vývoja. Vzhľadom na to, že výrobok sa 
často používa mimo rámca našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než za 
kvalitu výrobku ako takého. Neručíme za chyby vzniknuté nesprávnou 
aplikáciou, použitím po lehote skladovateľnosti alebo nesprávnym 
skladovaním. 
Tento dokument poskytuje iba nezáväzné informácie, ktoré je nutné 
konkretizovať pre určitý typ výrobku u následného používateľa. V žiadnom 
prípade tento dokument taktiež nenahradzuje údaje o identifikácii tohto 
výrobku uvedené v karte bezpečnostných údajov.  

  
Dátum vydania  
Dátum revízie 

20. 10. 2015  
20. 10. 2015 

 
Pred začatím práce s daným výrobkom si VŽDY dôkladne preštudujte jeho kartu bezpečnostných 
údajov a kartu bezpečnostných údajov príslušnej farby a riedidla! Dodržujte pokyny pre 
bezpečné zaobchádzanie a bezpečnosť práce. Ide o horľavé kvapaliny II. triedy nebezpečnosti. 
Ak potrebujete bližšie podrobnosti, kontaktujte naše technické oddelenie. 


