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Diluent 
Synthetische olieverdunner en reiniger 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 

Toepassingen: DevoNatural Diluent is 

een synthetische olieverdunner die 

naast het verdunnen van DevoNatural 

High Solid Oil ook gebruikt kan worden 

voor het manueel ontvetten van houten, 

kurk en tegelvloeren, plafonds, 

meubels, enz. Tevens geschikt voor het 

reinigen van gereedschap, mop, 

borstels, productemmers, enz. 

Aanbrengen:  

Als verdunner: door DevoNatural High Solid Oil 10% te verdunnen met DevoNatural Diluent verkrijgt 

men een onderhoudsolie die men kan gebruiken voor een groot onderhoud van met DevoNatural 

High Solid Oil behandelde vloeren, meubels, enz. 

Als reiniger: bevochtig een schone doek met DevoNatural Diluent en reinig het schoon te maken 

oppervlak. Verwijder het teveel aan product met een droge doek 

Houdbaarheid: in goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden. 

Afval: onbruikbare restanten beschouwen als chemisch afval en opruimen volgens de plaatselijke 

overheidsvoorschriften. 

Opgelet! DevoNatural Diluent nooit puur gebruiken met een elektrische machine, wegens 

explosiegevaar! 

 



Devomat Industries NV - Florent Geversstraat 31 - BE 2650 Edegem - T: +32 (0)3 450 94 70 - F: +32 (0)3 457 94 24 - E: info@devomat.be - W: www.devomat.be 

 

 

Diluent 
Technische eigenschappen 

  

Beschrijving (type): Verdunner en reiniger 

Basis: De-aromatised kerosene. 

Karakteristieke eigenschappen: Vluchtig. 

Verwerking:  

Ondergrond: N.v.t. 

Materiaaltemperatuur: N.v.t. 

Luchtvochtigheid: N.v.t. 

Materiaalvochtigheid: N.v.t. 

Voorbereiding product: Klaar voor gebruik. 

Potlife: N.v.t. 

Te verwerken door middel van:  

Te verdunnen/te reinigen met:  

Verbruik/uitstrijkvermogen:  

Laagdikte: N.v.t. 

Afwerking: N.v.t. 

  

Fysische en chemische eigenschappen:  

Kleur(en): Helder. 

Reuk : Karakteristiek. 

Consistentie: Vloeibaar. 

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: 1,14 

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 0,78 – 0,79 kg/l - methode: DIN 53217. 

Vaste stoffen in gewicht: 0% 

VOC-gehalte: 100% 

Droging bij 20°C/65% RV: N.v.t. 

Volledige uitharding: N.v.t. 

Glans (H.60°): N.v.t. 

pH 20°C: N.v.t. 

Oplosbaar in water 20°C: Niet oplosbaar. 

Dampspanning/20°C, mBar: N.v.t. 

Vlampunt: > 21°C 

Explosiegrenzen in lucht o/b: 0,6 – 0,7 vol% 

Afschuifsterkte: N.v.t. 

Houdbaarheid: In goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden. 

  

Veiligheid: 

 UN1268 

Bevat: Gemisch aliphatischer, naphtenischer Kohlenwasserstoffe; Aromatengehalt: <0,5%. Gevaar: Kan 

dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Bij het inwinnen van medisch advies, de 

verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te 

gebruiken, het etiket lezen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN 

braken opwekken. Achter slot bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke / 

regionale / nationale / internationale voorschriften. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten 

huid veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

  

Ecologische informatie:  

Biologisch afbreekbaar: Neen. 

Verwijdering: Restanten en lege verpakking opruimen volgens de locale overheidsvoorschriften. 

  

Levering/vervoer:  

Verpakking(en): 1 L 
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