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Opis produktu 

Rozpuszczalnik do farb drogowych na bazie toluenu przeznaczony do rozcieńczania farb drogowych 
przy temperaturach otoczenia poniżej 10ºC oraz do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji 
farb drogowych i mas chemoutwardzalnych. 

Zastosowanie 

W przypadku wykonywania oznakowania farbami drogowymi w temperaturze otoczenia 10 ºC, należy 
dodać od 2% do 3% rozpuszczalnika KONSOLV. Bezpośrednio można używać rozpuszczalnika 
KONSOLV do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas 
chemoutwardzalnych. 

System certyfikacji 

Zakład produkcyjny posiad System Zarządzenia Jakości wg normy PN EN ISO 9001:2015.  

Atest Higieniczny PZH nr:   BK/B/0159/01/2018 

Dane techniczne 

Postać Ciecz jednorodna, bezbarwna, bez zanieczyszczeń 

Temperatura wrzenia ok. 110ºC. 

Temperatura samozapłonu ok. 480ºC. 

Gęstość 0,87 g/cm3 

Opakowanie 
Wiadro metalowe 18 kg. 

Transport 
MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY        ADR UN- NR 1263 Grupa pakowania II 

Postępuj zgodnie z instrukcjami i instrukcjami bezpieczeństwa na etykiecie. 

Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki. 

Przechowywanie 

Rozpuszczalnik należy przechowywać  w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w 
zadaszonych magazynach, bez narażenia na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, w 
temperaturze powyżej +5°C. 

Okres ważności 

12 miesięcy od daty produkcji dla produktu przechowywanego zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przepisy BHP i Ppoż.: 
Rozpuszczalnik jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje, podczas 
wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w 
tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie 
używania rozpuszczalnika. Unikać skażenia oczu i skóry. Unikać wdychania par. Rozpuszczalnik należy 
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić 
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przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie 
charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu. 

Postępowanie z odpadami i zużytymi opakowaniami 

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie 
składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i zużyte opakowania należy likwidować w 
uprawnionych zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Kontur Sp. z o.o. 
Kolonia Komarno 32; 21-543 Konstantynów 

Zakład produkcyjny: Woskrzenice Duże 132; 21-500 Biała Podlaska 
Tel./fax.: (083) 341 16 00, (083) 341 54 89 

e-mail: kontur@kontur.info.pl; http://www.kontur.info.pl/ 




