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Isoparafine

 
1. Beschrijving 
Ecotec Isoparafine  is geschikt om de 
producten op oliebasis van Ecotec te 
verdunnen en het gebruikte materiaal te 
reinigen. 
 
2. Inhoud 
0,75L  Art. Nr. 2-826 
  
3. Eigenschappen 
Lost zowel natuurlijke als synthetische harsen 
op. Is ook geschikt voor het verdunnen van 
vetten en wassen. De Isoparafine van Ecotec 
bevat geen aromatische bestanddelen. Er 
zitten voor minder dan 0,005% aan 
aromatische bestanddelen in het product 
(toluène, xylène, benzeen, etc.).  
 
3. Toepassingsmogelijkheden 
Om te verdunnen:  
Voeg Isoparafine toe volgens de 
voorschriften van het doelproduct, en meng 
daarna voldoende.  
Om vervuilde oppervlakten te reinigen:  
Breng isoparafine aan met een borstel, 
daarna wrijven met een katoenen doek. 
Respecteer altijd de veiligheidsvoorwaarden. 
Test altijd op voorhand of de isoparafine het 
oppervlak niet beschadigt.  
 
4. Materiaal: katoenen doeken, borstel. 
 
 
 
 
 
 

 
5. Samenstelling 
De Ecotec isoparafine behoort tot de groep 
van White Spiritus. Dit zijn producten die het 
resultaat zijn van het distilleren  
van aardgassen en olieën. De Ecotec 
isoparafine verdampt erg goed zonder 
residuen achter te laten. Ze is reukloos en 
heeft een waterachtige kleur.  
 
Ze bestaat voor 40% uit paraffines en voor 
60% uit naftaline (cyclo-alkanen).  
Gevaarlijke inhoudsstof: Koolwaterstof, C11-
C13, Isoalkane. EG 920-901-0 /REACH 01-
2119456810-40. Verhouding: 60-100% 
 
6. Veiligheidsvoorschriften – Gevaar! 
H304: Kan dodelijk zijn als de  
stof bij inslikken in de  
luchtwegen terechtkomt. 
P301/310.1: NA INSLIKKEN:  
onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM 
raadplegen. 
P331: GEEN braken opwekken! P405: Achter 
slot bewaren. P501.2: Inhoud/verpakking 
afvoeren naar ene geschikt 
afvalverwerkingsbedrijf of –instelling.  
Het product is alleen ontvlambaar wanneer 
het wordt verwarmd tot een temperatuur die 
hoger ligt dan zijn ontvlammingspunt.  
Zorg voor voldoende verluchting tijdens en 
na het gebruik van het product. 
Lees steeds de technische fiche van het 
product voor aanvang van de behandeling. 
 
 
 

  

 

 

2-826 

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en 
worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij 
onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op 

de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door: 
Ecotec Natural Paints   

info@ecotec-naturalpaints.be 
www.ecotec-naturalpaints.be 
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