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Cellulose Thinner 

Algemeen 

 Cellulose Thinner is een professionele thinner die voor vele doeleinden kan gebruikt worden.  

Toepassingen 

• Ontvetter voor metaal en plastiek. 

• Reinigingsmiddel voor verharde borstels, droge verfplekken 

• Verdunner voor nitro-celluloseverven en bepaalde lijmsoorten  

Eigenschappen 

• Krachtig in zijn soort 

• Geschikt voor reiniging en verdunning 

Verwerkingsvoorschriften 

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Als afzuiging ter plaatse niet 

mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden. 

Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt 

blijven.  

 

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Ontstekingsbronnen verwijderen. Bij blootstelling aan dampen, 

stoffen en aerosols adembescherming dragen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Zie beschermingsmaatregelen 

onder rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad (VIB). 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Kleurloos CLEANALGMN0601 5407008132552 Bus 25l 
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Veiligheidsvoorschriften 

Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Niet in de riolering of open wateren lozen. Verwijderd houden van 

ontstekingsbronnen – Niet roken. Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. Dampen zijn 

zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Uit 

de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur. Zorgen voor aarding van 

containers, apparatuur, pompen en afzuiginstallaties. Alleen antistatisch uitgerust (vonkvrij) gereedschap 

gebruiken. Antistatische schoenen en werkkleding dragen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische 

elektriciteit.  

Technische gegevens 

 Eenheid Waarde Norm 

Fysieke toestand  Vloeibaar  

Kleur  Kleurloos  

Geur  Karakteristiek  

Vorstvrij opslaan  Nee  

Vlampunt °C - 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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