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Termékleírás: A balzsam-terpentinolajat az erdeifenyő balzsamgyantájából vízgőzdesztillációval vonják ki. Az erdeifenyő-
gyanta általában kb. 70% kolofóniumot és 30% terpentinolajat tartalmaz. A Föld erdeifenyői évente több ezer 
tonna terpentinolajat bocsátanak ki az atmoszférába ózonkárosító hatás nélkül.  
 
A terpentinolaj egy tiszta, híg olaj, sajátos friss illattal és savanyú ízzel. A terpentinolaj a legnagyobb 
mennyiségben felhasznált illóolaj, az éves termelés kb. 300.000t. A legfőbb termelők az Egyesült Államok 
(50%), a volt Szovjetunió országai, Skandinávia, Kína, Portugália, Spanyolország. 
 

Összetétel: Kétszeresen rektifikált, portugál balzsam-terpentinolaj. 
 

Felhasználási 
területek: 

Olajos KREIDEZEIT falazúrok, lakkok, viaszok és természetes olajok (lenolaj, lenolaj kence) hígítására. A 
fenti termékekkel szennyezett szerszámok tisztítására, folteltávolításra és felületek zsírtalanítására. 
Természetes gyanták (pl. kolofónium, dammar gyanta) feloldására. 
 

 

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Maradványok 
eltávolítása: 

A megmaradt balzsam-terpentinolaj légmentesen zárva kb. 2 évig eltartható, és később felhasználható. 
Vegye figyelembe az érvényben levő, a lakk- és festékmaradványok eltávolításáról szóló előírásokat. 

Egyéb: A terpentinolaj illóolaj, bőrizgató, narkotikus és veseizgató hatású. A terpentinolaj allergia a delta-3-karén 
tartalommal hozható összefüggésbe, amelynek bőrekcéma-előidéző hatása van.  
A balzsam terpentinolajat tartalmazó KREIDEZEIT termékek kétszeresen rektifikált balzsam terpentinolajat 
tartalmaznak, amelyek karén-tartalma a DAB 9 által előírtnál jelentősen csekélyebb. 
(DAB 9 követelmény: max. 0,5% delta-3-karén, KREIDEZEIT balzsam-terpentinolaj: 5-50 ppm!) 
 

Art. Nr. 446   0,5 l  
Art. Nr. 447   1 l  

Kiszerelés: 

Art. Nr. 448   5 l  

Tárolás: Légmentesen lezárt csomagolásban minőségét kb. 2 évig megőrzi. 
 

Hulladékkezelés: A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen: később 
felhasználható. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Vegye figyelembe a lakk- és 
festékhulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket. 
 

Jelölése: F: tűzveszélyes 
Xn: enyhén mérgező 
Lobbanáspont: 36ºC 
MAK: 560 mg/m3 

 

Biztonsági 
előírások: 

A balzsam-terpentinolaj erősen gyúlékony. Az edényeket tárolja légmentesen lezárva. A termék feldolgozás 
alatt gyúlékony gőzöket bocsáthat ki. Nyílt lángtól, szikraforrásoktól tartsa távol. A művelet alatt alaposan 
szellőztessen. Gyermekek számára nem elérhető helyen tárolandó! 
 
 

 
 
Az adatlapokban leírt információkat a gyártó 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 
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 
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