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    HEMPEL VERF wordt geproduceerd en geleverd zodat het gebruik van thinners  
    normaliter niet nodig is mits de verf goed gemengd/geroerd is.
    Echter, als de verf in een dunne film dikte (bijvoorbeeld als een “sealerlaag”)  
    aangebracht moet worden of als de verf te dik is, bijv. door het koude weer, mogen  
    de HEMPEL THINNER(s) die aangegeven zijn op het kenmerkblad toegevoegd  
    worden om de meest geschikte consistentie te verkrijgen. Als algemene regel hoort  
    men het verdunnen tot een minimum te beperken omdat overmatig verdunnen de  
    kwaliteit van het geverfde zal schaden. Echter, als het aanbrengen plaatsvindt bij  
    hoge temperaturen (lucht en/of staal), kan een verhoogde hoeveelheid verdunner  
    die over de grenzen gaat die vermeld staan op het kenmerkenblad uitzonderlijk  
    nodig zijn om droog-spray en slechte filmvorming te voorkomen.
    HEMPEL’S THINNERS zijn gemengd om het beste resultaat te verkrijgen met   
    betrekking tot kwast vermogen, spray eigenschappen, etc.
    In sommige gevallen mogen gewone oplosmiddelen als vervanging dienen. Omdat  
    deze producten buiten onze range vallen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid van  
    de resultaten af.
    In elk geval zouden het kenmerkblad en – waar beschikbaar – de APPLICATIE  
    INSTRUCTIES geraadpleegd moeten worden. Wat betreft het gebruik van verdunners  
    voor het reinigen van gereedschappen, zie OPMERKINGEN hieronder.

HEMPEL’S
THINNER NR.

VLAMPUNT VOORBEELDEN VAN
ALGEMEEN GEBRUIK

08080  25°C/77°F HEMPEL’S ANTIFOULINGS:
    BLAKES TIGER XTRA 71000, BLAKES CRUISING  
    7100N, HEMPEL’S MILLE XTRA 71100
    HEMPEL’S MILLE ULTIMATE 2 71102, BLAKES  
    OCEAN PERFORMER 7110E, HEMPEL’S GLIDE  
    CRUISE 7110G, HEMPEL’S MILLE PERFORMER  
    7110H, HEMPEL’S MILLE WHITE 71150,   
    HEMPEL’S ALUSAFE 7120D, HEMEPL’S ALUXTRA  
    71260, HEMPEL’S RACING LIGHT 71350,   
    HEMPEL’S MILLE LIGHT 71400, HEMPEL’S HARD  
    RACING  XTRA 71420, HEMPEL’S GLIDE SPEED  
    7142G, BLAKES HARD RACING 7142H, BLAKE’S  
    GLIDE SPEED 7142T, HEMPEL’S MILLE WHITE SE  
    71600, HEMPEL'S MILLE ULTIMATE
    71702, HEMPEL'S MILLE DYNAMIC 71704,
    HEMPEL'S GLIDE CRUISE 7170G, HEMPEL’S
    BASIC 76111, HEMPEL’S HARD RACING WHITE  
    76300, HEMPEL’S GLIDE SPEED WHITE 7630D,  
    HEMPEL’S HARD RACING 76484, HEMPEL’S 
    GLIDE SPEED 7648G, HEMPEL’S SEATECH  
    ANTIFOULING 7820D.
08230  32°C/90°F Borstel thinner alleen waar THINNER 08080  
    gespecificeerd staat als spray thinner. Thinner  
    voor one-pack vernis.
    HEMPEL’S PRIMER UNDERCOAT 13201,
    HEMPEL’S UNDERWATER PRIMER 26030,
    HEMPEL’S MULTICOAT 51120

08450  23°C/73°F HEMPEL’S LIGHT PRIMER 45551. Reinigen van  
    tools die gebruikt worden voor HEMPEL’S EPOXY  
    ADHESIVE 05674, HEMPADUR SEALER 599 en  
    voor HEMPEL’S HIGH PROTECT 35651
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HEMPEL’S
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08510  3°C/37°F Spray thinner voor HEMPEL’S POLY BEST 55551
  LICHT 
  ONTVLAMBAAR

08710  47°C/116°F Borstel thinner voor en HEMPEL’S POLY BEST  
    55551

OPMERKINGEN:   Aangeraden wordt om de materialen te reinigen met de THINNER die aangeraden  
    wordt voor het product of zoals staat beschreven op het kenmerkenblad.

LET OP:    De informatie die verschaft is in het kenmerkblad is alleen geschikt voor 
    professioneel gebruik.

Veiligheid:   Voorzichtigheid is geboden. Houdt u voor en tijdens gebruik aan alle veiligheids 
    voorschriften op de etiketten op  verpakkingen en verfblikken, raadpleeg de   
    HEMPEL Material  Safety Data Sheets en houd u aan alle plaatselijke en landelijke  
    veiligheidsvoorschriften. Vermijd inademen, vermijd aanraking met de huid en  
    ogen en niet doorslikken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen brand en explosies  
    en om het milieu te beschermen. Alleen toepassen in goed geventileerde ruimtes.

UITGEGEVEN DOOR:  HEMPEL A/S     0808000000CO004
          0823000000CO005
          0845000000CO009
          0851000000CO002
          0871000000CO002

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor definities en strekking de toelichting bij toepasselijke Kenmerkenbladen. Voor uitleg, definities en bereik, 
zie “Verklarende Opmerkingen” in het HEMPEL Boek. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen een weerslag van 
testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder 
de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing juist volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker 
om dat te bepalen. 
Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL’S ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVER-
LENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de 
fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van 
aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten 
gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.
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