KARTA TECHNICZNA

PASTA PIGMENTOWA – COLORMIX
WODNA PASTA PIGMENTOWA
PRODUKT
Colormix jest wodną

zawiesiną pigmentów nieorganicznych z dodatkiem środków pomocniczych

przeznaczona do barwienia kolorystycznego wyrobów budowlanych .
ZASTOSOWANIE
Przeznaczona do barwienia różnego rodzaju wodorozcieńczalnych wyrobów budowlanych przeznaczonych
zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, w szczególności do barwienia farb emulsyjnych
akrylowych, silikonowych , lateksowych, emalii wodorozcieńczalnych akrylowych, tynków akrylowych itp.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Opakowanie przed użyciem dokładnie wstrząsnąć w celu ujednolicenia jego zawartości. Odmierzyć lub
odważyć odpowiednią ilość pasty pigmentowej. Pastę powoli wlewać do opakowania z wyrobem
jednocześnie mieszając. Opakowanie dokładnie przepłukać czystą wodą, którą należy również wlać do
opakowania wyrobu (farby emulsyjnej itp.). Roztwór wyrobu mieszać przez około 10 min. Od dodania
pasty zwracając szczególną uwagę na załamania opakowania.
W celu dobrania odpowiedniego koloru barwionej farby zaleca się wstępne zmieszanie pasty Colormix z
farbą w mniejszej próbce i podsuszenie jej na ścianie. Korygować kolor dodając odpowiednią ilość pasty
Colormix lub farby. Po ustaleniu proporcji ostatecznego koloru kolorowanie przeprowadzać w takiej samej
proporcji w ten sposób aby była wystarczająca na całe przewidziane malowanie.
Farbę z pasta Colormix nakładać na podłoże zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie farby nakładać.
METODY NAKŁADANIA
pędzel, wałek.
MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (+5 oC ÷ +25 oC) do 24 miesięcy.
Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła
OPAKOWANIE
Buteleczki z tworzyw sztucznych a 100 ml
Dostępne kolory: 20 kolorów wg wzornika Anser Tarnobrzeg
ATESTY
Atest higieniczny - Państwowy Zakład Higieny
WSKAZANIA PPOŻ I BHP
produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich
zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje
się do użytkowania. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Szcegółowe informacje
zawarte są w karcie charakterystyki wyrobu.
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Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność
materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod
względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.

