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RC VERDUNNER 
POLYVALENTE VERDUNNER 

 

Betonherstelling | Dak-, vloer-, gevel- en metaalverf | Vloersystemen | Reinigingsproducten 
 

 

VOORDELEN VAN RC VERDUNNER 

✓ Polyvalent 

✓ Organisch 

✓ Groot oplossingsvermogen 
✓ Voor verdunning en reiniging 

 

Beschrijving 
 

RC VERDUNNER is een polyvalente organische verdunner met een groot oplossingsvermogen voor het verdunnen en oplossen 

van epoxy en polyurethaanproducten. Wordt ook gebruikt voor het reinigen van materiaal. 
 

Technische karakteristieken 
 

Soortelijk gewicht: + 0,8 kg/dm3 

Uitzicht: Heldere, nauwelijks gekleurde vloeistof met karakteristieke geur 

Beginkookpunt: 79,4°C 

Verdampingssnelheid: 700 

Vlampunt: < 0°C 

Niet-vluchtige bestanddelen: 0,001 gew. % 

Zuurgehalte: 0,001 gew. % (azijnzuur) 

Zuiverheid: 99,50 gew. % 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende 

verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. 

• 1 jaar in originele verpakking. 

  

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 110400) of 25 liter (art.nr.110402). 

 

LP 15-10-2020 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


