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Technisch merkblad 
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Verdunning V 103 
Een speciale oplosmiddelcombinatie van aromaten  
en alcohol 
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Toepassing 

Universeel oplosmiddel als verdunning 
en reiniging. 
 

Verwerking  

Voor het reinigen van gereedschap en 
het verwijderen van vervuilingen van 
nog niet uitgeharde kunstharsen. 
 
Wanneer het materiaal als verdunning 
wordt gebruikt dient dit door krachtig 
roeren, eventueel met gebruikmaking 
van een mixer, goed door het materi-
aal verwerkt te worden. 
Normaliter is 5 tot 10 gew.-%         
Verdunning V 103 voldoende. 

Bij de verwerking geschikte bescher-
mende kleding gebruiken (zie persoon-
lijke beschermingsmiddelen. 

Persoonlijke                             
beschermingsmiddelen 

Geschikt zijn nitril-handschoenen, 
veiligheidsbril. 
Meer informatie vindt u in ons gereed-
schapsprogramma. 
 

Toepassingsvoorbeelden 

Ideaal voor het verdunnen en voor het 
opweken van nog niet verhard, uitge-
reageerde 2-componenten producten, 
met name Remmers Epoxy Univer-
seel. 

 

 

 

 

Opmerking 
 

Tijdens verwerking voor goede ventila-
tie zorgdragen. Open vuur en huidcon-
tact vermijden. (Handschoenen     
dragen) 
 
Op basis van het aandeel alcohol is de 
Verdunning V103 niet geschikt voor 
het verdunnen van polyurethaan-
coatings (bijv. PUR Indu Color). 
 

Verpakking, verbruik en opslag 

Verpakking  

Bussen van 5  liter 
Verbruik  

Naar behoefte 
Opslag   

In de originele verpakking opgeslagen 
onbeperkt houdbaar. 
 

Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze   
nieuwste veiligheidsinformatiebladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend  
volgens deze voorwaarden.   
 

   

Technische gegevens  

Soortelijke massa:  ca. 0,82 gr/cm
3
 bij 20°C 

Vlampunt:  ca. 23°C 
 
Opmerking:   

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten.  
In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk. 

 


