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 2051-1401 FIRIN TİNER  
 

Kullanım Alanları Fırın Tiner, tüm fırın kuruma esaslı astar ve son katların inceltilerek, 
uygulama viskozitesine göre ayarlanmasında kullanılır. Uygulama 
sonrasında fırın kuruma esaslı ürünler ile uygulama yapılmış tüm boya 
ekipmanlarının temizlenmesinde de rahatlıkla kullanılabilir.  

 
Uygulama Fırın Tiner birlikte kullanılacağı malzemenin teknik özelliklerinde 

belirtilen uygulama viskozitesini düzenleyecek oranlarda kullanılmalı, 
sistemden beklenen performansın sağlanabilmesi için de, bu oranların 
haricinde eksik ya da fazla olarak ürüne ilave edilmemelidir.  

 
Notlar  Uygulama Sırasında: 

Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak 
amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli 
havalandırma mutlaka sağlanmalıdır. Tatbikat sırasında kaynak 
kıvılcımları ile ısı kaynakları ve çıplak alevden uzak tutulmalıdır. 
Uygulama esnasında kesinlikle sigara içilmemelidir. 
 

Teknik Bilgi Fırın Tiner   
 

Ürün Kodu 2051-1401 
 

Renk Renksiz 
 

Yoğunluk 0,88± 0,02 g / ml  
 

Ambalaj Ömrü Açılmamış ambalajında en az 6 ay. (oda sıcaklığında) 
 

Alevlenme Noktası < 35 °C 
 

Sağlık ve Güvenlik  Fırın Tiner, uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı  
Esasları  olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve 

kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. 
 
Sembol Xn, Xi, F 

 
Tehlike Uyarıları R 7 - 11 - 20 - 38 

 
Güvenlik Uyarıları S  3 - 7 - 9 - 17 - 21 - 24 - 38 

 
Genel Uyarılar Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte 

kullanınız ve solumayınız.  
 Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına 

ve laboratuar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye 
esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan 
yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz 
önüne alınmalıdır.   

 Bu belgedeki bilgiler, bir sonraki baskıya kadar geçerlidir. 
Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. 

  Belgedeki değişiklikler (güncel hali) www.omegaboya.com 
adresinde yayınlanacaktır. 


