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AURO Appelsinolie Nr. 191                                                                                                                   Teknisk datablad 
 
 
Materialetype / anvendelsesformål 
Universelt fortyndingsmiddel for olieholdige AURO produkter (PurSolid og opløsningsmiddelbaserede produkter). Som pensel- og 
værktøjsrengøringsmiddel og egnet til pletfjernelse. 
Ikke egnet til fortynding af AQUA-produkter eller dispersioner. 
 
Sammensætning 
Appelsinolie. Naturmaling er ikke lugt-, emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de. 
 
Farve: Farveløs. 
 
Densitet ca. 0,85 g / cm ³ Fareklasse: VbF A II (brandfarlig), flammepunkt 

45 °C. ADR-klasse 3, punkt 31c. 
Viskositet Flydende 
Fortyndingsmiddel Klar til brug 
Forbrugsmængde Er betinget af det produkt, der skal fortyndes 
Lagerstabilitet Opbevares utilgængeligt for børn, køligt og frostfrit, tørt og tillukket. Opbevaringsstabilitet ved 18 

°C i original uåbnet beholder: ca. 24 måneder. Åbne beholdere skal altid opbevares grundigt 
tillukkede. 

Bortskaffelse Iflg. den ansvarlige myndighed skal rester afleveres på en genbrugsstation. Men da AUROs produkter 
fremstilles konsekvent økologisk kunne indtørrede rester og behandlet træ principielt komposteres 
eller smides ud sammen med husholdningsaffaldet. 

Advarsel Produktet er brændbart, R 10 brandfarlig, S 16 Holdes væk fra antændelseskilder. Ingen rygning. 
Selvantændelsesfare ved tørrende olier. Lad klude m.v. tørre enkelt, glat udbredt – ikke 
sammenkrøllet – eller opbevares i en lufttæt metalbeholder. Indeholder appelsinolie, R 65 
Kan give lungeskade ved indtagelse, indånd ikke af dampe / aerosol S 23, S 51 Må kun bruges i godt 
ventilerede rum, S 62 Ved slugning, fremkald ikke opkastning, kontakt omgående læge og fremvis 
etiket eller dette tekniske datablad. Faremærke: Xn, sundhedsskadeligt. De sædvanlige 
forholdsregler skal overholdes, f.eks. tilstrækkelig hudbeskyttelse og ventilation. For flere detaljer: 
se sikkerhedsdatablad. Vær opmærksom på tekniske datablade*. 

MAL-kode  
 
 
Vær venligst opmærksom på følgende: 
- Arbejdstemperatur på mindst 10 °C 
- På grund af den stærkt affedtende virkning, bør opløsningsmidlet ikke bruges til vaskning / rengøring af hænder. 
 
Dette tekniske datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Ansvar og forpligtelser kan ikke følge deraf. Brugen af denne 
rådgivning medfører intet retsforhold. Oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og fritager ikke brugeren fra eget ansvar. 
Objektbetingelser og produktegnethed må afprøves fagligt hhv. sags orienteret. Med en ny udgave af dette tekniske datablad 
bortfalder gyldigheden. Dato: 01/04/2001 


