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BIOFA Verdunner    
Art. nr. 0500 
 

 
Eigenschappen 
BIOFA Verdunner is een mild en aromaatvrij 
oplos- en verdunningsmiddel met een aan-
gename geur. Voor het verdunnen van BIO-
FA lakken, beitsen, oliën en wassen en 
soortgelijke producten op basis van natuurlij-
ke bindmiddelen, alsook voor het reinigen 
van schildersgereedschappen. Het is ook 
geschikt voor het verwijderen van vlekken, 
voor het ontvetten en reinigen van vuile on-
dergronden, voor het verwijderen van looi-
zuur en andere problematische stoffen van 
tropisch en looizuurhoudend loofhout en 
voor het verwijderen van hars van naaldhout.   
Niet gebruiken voor het reinigen van onder-
gronden voor daaropvolgende waterige sys-
temen.  
 
Samenstelling 
Aromaatvrije, sterk gezuiverde terpentijn, 
citrusschilolie (bevat limoneen). 
 
Toepassing 
Om te verdunnen al roerend kleine porties 
aan de verf toevoegen en goed mengen. 
Vuile verdunner kan worden hergebruikt als 
men de heldere fase van het gevormde be-
zinksel afgiet. 
Belangrijk: Bij de toepassing moet voor 
een optimale circulatie van verse lucht 
worden gezorgd!  
 
Bewaring  
Alleen in de oorspronkelijke verpakking be-
waren. De verpakking goed gesloten hou-
den. Op een goed verluchte plaats bewaren. 
Koel houden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Verpakking 
250 ml / 1 l / 5 l blik 
 

Gevaarsinstructies: 
 
 

  
 
Gevaar 
 
Bevat d-limoneen (CAS-nr.: 5989-27-5), alf-
apineen (CAS-nr.: 7785-70-8), alifatische 
koolwaterstoffen (CAS-nr.: 64742-48-9). 
Ontvlambaar als vloeistof en gas. Kan dode-
lijk zijn als het wordt ingeslikt en in de lucht-
wegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. 
Kan allergische huidreacties veroorzaken. 
Giftig voor in het water levende organismen 
met langetermijneffecten.  
 

Veiligheidsinstructies:  
Buiten het bereik van kinderen houden. Vóór 
gebruik het etiket lezen. Verwijderd houden 
van hitte, hete oppervlakken, vonken, open 
vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet 
roken. Nevel/damp niet inademen. Uitslui-
tend in goed verluchte ruimtes gebruiken. IN 
GEVAL VAN INSLIKKEN: Onmiddellijk het 
ANTIGIFCENTRUM of een arts bellen. 
GEEN braken opwekken. Bij huidirritatie of 
huiduitslag: Medisch advies/medische hulp 
inroepen. Indien medisch advies nodig is, de 
verpakking of het etiket bij de hand houden.
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IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID: 
Met veel water en zeep wassen. Vrijkomen 
in het milieu moet vermeden worden. 
Bij met BIOFA Verdunner en oliehoudende 
BIOFA producten doordrenkte, samenge-
propte of samengeperste lappen, kleding, 
schuurstof en gereedschappen zoals spon-
zen, pads, wissers enz. bestaat het risico 
van zelfontbranding! Het product op zich is 
niet zelfontbrandend, maar brandbaar. Be-
waar ze daarom na het werk in vuurvaste, 
gesloten recipiënten of maak ze nat en laat 
ze uitgevouwen drogen op een niet-
brandbare ondergrond. Bij verwarmen of 
vernevelen kunnen explosieve damp-
luchtmengsels ontstaan! Arbeidsbeperkin-
gen: De wetgeving inzake jeugdarbeid nale-
ven! De voorschriften van de beroepsvereni-
ging naleven! Een typische geur van de na-
tuurlijke grondstoffen is mogelijk!   
Voor verdere instructies het veiligheidsinfor-
matieblad raadplegen! 
 
Recyclage  
Vloeibare productresten en verpakkingen die 
niet geleegd en gereinigd zijn, moeten wor-
den ingeleverd op het inzamelpunt voor ge-
bruikte verven/lakken of in overeenstemming 
met de lokale/nationale wettelijke voorschrif-
ten worden afgevoerd. Doordrenkte werkma-
terialen kunnen na het drogen met het huis-
houdelijk afval worden afgevoerd. 
Alleen volledig geleegde en gereinigde ver-
pakkingen mogen worden gerecycleerd.  
 
 
AVV-afvalcode volgens de Europese 
Afvalstoffenlijst:  08 01 11* 
 
 
GISCODE: M-VM01 + M-VM05 


