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Teknisk datablad

Jotun Thinner No. 17

Produktbeskrivelse

Dette er en malingsfortynder. Udviklet til at forbedre sammenflydningsegenskaber for en række af Jotuns 
epoxyprodukter. Kan også anvendes til rengøring af pumper og værktøj før og efter malearbejde.

Kulører
klar

Typisk anvendelse

Specielt velegnet som fortynder til epoxy og lignende produkttyper med undtagelse af Tankguard serien.
Anbefalet brug iht. datablad eller påføringsguide for det ønskede produkt.
Andre

1Approved

Produktdata

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse

Tørstofindhold efter volumen ± 2 %

VOC-US/Hong Kong US EPA method 24 (testet)

VOC-EU IED (2010/75/EU) (kalkuleret)

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.

0
Flammepunkt ISO 3679 Method 1 25 °C

856 g/l
866 g/l

Densitet 0,9 kg/lberegnet

ISO 3233

VOC-China GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (testet) 860 g/l

Emballagestørrelse (typisk)

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i 
emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Emballagestørrelse

(liter)

Jotun Thinner No. 17 5/20 5/20

Opbevaring 

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt 
ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

0.5 l er tilgængelig i Danmark, Norge og Sverige.

Volumen

(liter)
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Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Det anbefales at læse det tekniske datablad (TD) sammen med sikkerhedsdatabladet (SDS) og påføringsguiden (AG) for dette 
produkt. Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com



Teknisk datablad

Jotun Thinner No. 17

Lagerholdbarhed v. 23°C

48Jotun Thinner No. 17 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed,
herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Udvis forsigtighed
Produktet er udelukkende til professionelt brug. Påførere og operatører skal uddannes, være erfarne og have 
mulighed for og udstyr til at blande/omrøre og påføre malingen rigtigt og iht. Jotuns tekniske dokumentation.
Påførere og operatører skal anvende passende, personligt værneudstyr, når dette produkt anvendes. Denne 
guideline er baseret på nuværende kendskab til produktet. Ethvert forslag, der afviger fra dette for at passe til 
forholdene på området, skal sendes til den ansvarlige Jotun repræsentant for godkendelse, inden arbejdet 
påbegyndes.

Helse og sikkerhed
Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke 
spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne 
skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Kulørforskel 
Når relevant; produkter, der primært skal anvendes som primere eller antifoulinger, kan have farvevariationer 
fra batch til batch. Denne type produkter kan falme og kridte, når de eksponeres for sollys og vejrlig.

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan 
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de 
oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske 
version, der er gældende.

Forbehold
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