FISA TEHNICA

Colorant superconcentrat pentru vopsea lavabila
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PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:
Coloranti pe bază de pigmenţi organici şi anorganici, aditivi reologici, antispumanţi şi conservanţi. Prezintă o dispersabilitate
rapidă in vopselele lavabile şi sunt stabile la depozitare în condiţiile impuse.

UTILIZARE:
Sunt utilizate la nuanţarea vopselelor lavabile; se pot colora si alte produse diluabile cu apa; emailuri, lacuri, tencuieli,
chituri, finisari cu var sau huma. Nuantele orientative sunt prezentate in cartela savana coloranti.

DATE TEHNICE:
Densitate, g/cm³
Culoare

1 ÷ 1,9
Interior: T03 – galben interior ; T08 – portocaliu interior ; T10 – roşu interior; T05 – galben lamaie
Interior/exterior: T01 – negru; T02 – gri piatră; T04 – galben exterior; T06 – ocru oxid; T07 – galben
crom ; T09 – portocaliu exterior ; T11 – rosu exterior; T12 – roz fondant ; T13 – magenta; T14 – violet;
T15 – albastru; T16 – albastru nocturn; T17 – albastru azur ; T18 – verde ; T19 – verde iarba ; T20 –
verde brad; T21 – roşu oxid; T22 – castaniu; T23 - maro tutun; T24 - maro terra

MOD DE UTILIZARE:
- se omogenizeaza inainte de utilizare prin agitare;
- se recomanda testarea nuantei dorite;
- se nuanteaza produsul de acoperire prin omogenizare cu colorantul si apoi se dilueaza pentru aplicare;
- se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite.

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR IN SISTEM:
Pentru cele mai bune rezlutate, foloseste ca si baza de nuantare savana vopsea superlavabila, superalba si respecta instructiunile
de aplicare de pe eticheta produsului.

TERMEN DE VALABILITATE
24 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat, închis etanş, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT
Ambalare
Transport şi Depozitare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanş, ce contin 30 ml, 90 ml.
În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldură, la
0
temperaturi între 5 - 30 C. Risc de depreciere prin îngheţ.

MĂSURI DE SECURITATE
Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.
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Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii , punând în evidenţă
în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite.
Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastra în cazul unor
condiţii diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă..
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