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AMERIN ® H-1/EP  
HÍGÍTÓ 

 
1.Leírás  
  Az AMERIN® H-1/EP alkoholokat, ketonokat és speciális adalékanyagokat tartalmazó hígító. 
 
 

 
2.Alkalmazási terület:  
Az AMERIN® H-1/EP hígító az epoxi bázisú AMERIN® termékek (AMERIN® D-2, D-2/GT, DT-3, DT-4, , DTV) 
hígítására, valamint az ezek felhasználása során alkalmazott eszközök tisztítására szolgál. Legelterjedtebben az 
AMERIN® D-2 és Amerin D-2/GT hígítására használják betonimpregnálás esetén. Ilyenkor a szokásos  
 
 

 
Keverési arány:  

 
  AMERIN ® D-2  vagy D-2/GT (A+B komponens)  40 tömegrész 
  AMERIN ® H-1/EP                              60 tömegrész 
 
A pigmentált típusokat (DT-3, DT-4,  DTV) olyankor kell hígítani, amikor kisebb viszkozitású anyagra van szükség, 
pl. hideg időben vagy vékony rétegű bevonat készítésekor.  
Ekkor a szokásos adagolás 1-5 % AMERIN® H-1/EP hígító a gyantakeverék tömegére számítva. 
 
 

 
3.Műszaki adatok: 

 
Megjelenés:    tiszta, átlátszó folyadék 
Sűrűség  g/cm3 , 25 °C-on:   0,75-0,85 

            Kifolyás  s, DIN2/25 ºC-on:              30-50                
 
 

 
4.Szállítási mód:  
15 kg-os töltési tömegű fém kannában. Külön kívánságra egyéb kiszerelési egységekben való szállítást is vállalunk. 
 
5.Tárolhatóság: Az MSZ 13910 szerint tárolva legalább egy év. 
 
6.Tűzveszélyességi fokozat: 
 I. fokozat, fokozottan tűz és robbanásveszélyes! 
 
7.Fiziológiai hatás:   
Gőze erősen bódító hatású és különösen a központi idegrendszert károsítja. Kis gőzkoncentráció esetén fejfájás, 
szédülés és hányinger jelentkezhet. 
 
8.Munkaegészségügyi tudnivalók:  
Munkavégzésnél védőszemüveg és védőkesztyű használata kötelező, és a helyiségben állandó intenzív szellőztetést 
kell biztosítani. A fent leírt tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag a szembe 
jut, úgy a szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, majd orvosnak megmutatni. A bőrre került anyagot szappanos 
vízzel azonnal le kell mosni. 
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A munkavégzés során szigorúan be kell tartani az I. tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokra vonatkozó 
tűzrendészeti előírásokat. 
 
Ezen tájékoztatónkat a legjobb műszaki ismereteink szerint állítottuk össze, tartalma azonban nem képezi jogi 
kötelezettség tárgyát. 
2009. május. 
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