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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Lignosil-Base-DL jest rozcieńczalnikiem do KEIM 
Lignosil-Base.

2. ZASTOSOWANIE

Rozcieńczalnik produktu KEIM Lignosil-Base do uzyska-
nia pożądanej konsystencji. Maksymalne rozcieńczenie: 
10 %.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

 – Zawiera rozpuszczalnik
 – Bezbarwny
 – Wolne od aromatów 

Dane techniczne:
 – Gęstość:    ok. 0,7-0,8 g/cm3 

4. STOSOWANIE 

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie technicznej 
KEIM Lignosil-Base.

Zużycie:
Ilość produktu KEIM Lignosil-Base-DL dodanego do 
KEIM Lignosil-Base może wynieść maksymalnie 10%. 
Przykład: 1,0 L KEIM Lignosil-Base-DL na 10,0 L KEIM 
Lignosil-Base.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 1 L.

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłod-
nym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich,  
ok. 12 miesięcy.
Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasło-
necznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 14 06 03
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do 
powtórnego przetwarzania (Recycling).
Uwaga:
Drewno pokryte produktami systemu KEIM Lignosil 
należy do klasy A II (stare drewno klejone, malowane, 
lakierowane, bez zawartości organicznych związków 
halogenowych w powłoce malarskiej i bez środków 
ochronnych do drewna).

ZALECENIA BHP

Giscode: BSL50

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. 
szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itd.) odpo-
wiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu 
pracy bądź transportu należy natychmiast spłukać wodą 
i usunąć. 
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać 
w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, 
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.  
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy 
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące 
polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.

KEIM LIGNOSIL®-BASE-DL


