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Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. 
Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a 

gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az 
adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben 

hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Naturillo kft. 
naturillo.hu 

2017. 
12.14. 

 

Termékleírás 
A narancshéj olaj egy természetes illóolaj, amelyet a narancshéj 
kipréselésével, majd desztillálásával nyernek. 

A narancshéj illóolaj tartalma kb. 0,3–0,5%. Ezt az illóolajat a 
természetes festékgyártásban gyanták és olajok oldószereként is 
használják, továbbá mint aroma és illatanyagot az élelmiszer- és 
kozmetikai ipar is felhasználja. 

Felhasználása 
Kreidezeit keményolajok, lazúrok  és fedőfestékek és viaszok, valamint 
természetes olajok (lenolajkence, lenolaj- és tungolaj -standolaj) 
hígításához. A terpénekkel oldható természetes gyanták (pl. 
kolophonium és dammar) feloldásához. 

A fentitermékekkel való munka után az eszközök tisztításához, 
zsíroldásra, folteltávolításra. 

 

Összetétele. (Volldeklaration) 
narancshéjolaj 
 
 
 

Kiszerelések 
• Art. Nr. 450 0,5l 

• Art. Nr. 451    1l 

• Art. Nr. 452    5l 
 
 

Tárolás, minőségmegőrzési idő 
Száraz, hűvös, de fagymentes helyen légmentesen lezárva a gyártástól 

számított legalább 2 év. Gyártási idő (nap hónap év) lásd a 

csomagoláson. 

 

Figyelmeztetések 
Ügyeljen a természetes anyagok esetleges allergiájára. A terméknek 
jellegzetes intenzív illata/szaga van. Tárolja gyermekektől elzárva. 

Termékmaradványok ártalmatlanítása 

Ne dobja a termék maradványait a szennyvízbe, hanem tartsa 
légmentesen lezárva és később használja fel. Tegyen teljesen üres 
edényeket a szelektív gyűjtőkbe. A festék- és lakkmaradványok 
ártalmatlanítására vonatkozó mindenkor hatályos hatósági előírásokat 
be kell tartani. 
 
 

 

 

Veszélyek 
• H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
• H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

• H315 – Bőrirritáló hatású. 

• H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

• H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 
okoz. 

Biztonsági előírások 
• P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. 

• P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

• P241 – Robbanásbiztos [elektromos/szellőztető/világító/…] 
berendezés használandó. 

• P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 

• P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

• P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ 
hallásvédelem/… használata kötelező. 

• P301+310 – LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

• P331 – TILOS hánytatni. 

• P303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes 
szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni 
vízzel [vagy zuhanyozás]. 

• P405 – Elzárva tárolandó. 

• P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 
helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak 
(meghatározandó) megfelelően. 

 

 

veszély 


