
KEIM Lignosil®-Base-DL

TM Teknik Veri Belgesi  

 7. Ürünün İmhası  

EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 08 11 01
Atık ambalajlar toplama merkezlerine verilmeden önce 
içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır. 

 8. Güvenlik Talimatları

Belirtilen değer ve özellikler, yoğun araştırma 
çalışmaları ve pratik deneyimlerin sonucudur. Kullanımla 
ilgili yapmış olduğumuz yazılı ve sözlü tavsiyeler, ürün-
lerimizin seçiminde yardımcı olmak içindir, sözleşmeye 
dayalı hukuksal ilişki doğurmaz. Özellikle, alıcı ve 
kullanıcıları, ürünlerimizi öngörülen kullanım amacına 
uygun şekilde kullanma ve uygulama sorumluluğundan 
muaf tutmaz. İnşaat tekniği genel kurallarına uyulmalıdır. 
Ürünlerimizin veya uygulamalarının iyileştirilmesi 
amaçlı değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bu tebliğin 
yayınlanması ile birlikte önceki tebliğler geçersiz olur. . 
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 1. Ürün Tanımı

KEIM Lignosil-Base için seyreltme ürünü.          

 2. Uygulama Alanı

KEIM Lignosil-Base‘in kullanım yoğunluğunu ayarla-
mak için KEIM Lignosil Base DL seyreltici olarak 
kullanılır. Seyreltme oranı maksimum % 20‘dir.  

KEIM Lignosil-Base’i son kat  olarak kullanmayınız.  
   

 3. Ürün Özellikleri

• Solvent içermektedir.
• Renksiz
• Yoğunluk : yaklaşık 0,78 gr / cm3

 4. Uygulama Talimatları 

KEIM Lignosil Base DL % 20 oranınını geçmeyecek 
şekilde KEIM Lignosil Base‘e eklenmelidir. 

Örneğin; 10 lt KEIM Lignosil Base ‚e 2 lt KEIM Lignosil 
Base-DL eklenir. 
 

 5. Ambalaj

1 lt‘lik ambalajlarda   

 6. Depolama

Raf ömrü serin, dona maruz kalmayan koşullar altında 
ve kapalı ambalaj içerisinde olması şartıyla yaklaşık 
olarak 12 aydır. Ürünü ısıdan ve doğrudan güneş 
ışığına  maruz kalmaktan koruyunuz.
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