
ANTICA CALCE

KLEURING
 
Kleuring is mogelijk via het Marcromie Kleursysteem en
met de COLORADO alkalibestendige kleurstoffen serie
548.
Bij gebruik van verschillende productieloten raden wij aan
deze onderling te mengen om kleine kleurverschillen te
vermijden. Bij gebruik buitenhuis raden wij aan steeds
materiaal van hetzelfde productielot te gebruiken "van hoek
tot hoek". In gevallen waarbij het ten gevolge van
overmacht toch noodzakelijk is om de bewerking verder te
zetten met producten van een andere productielot op
eenzelfde muur, zorg er dan voor dat de tinten niet
onderling aangrenzend zijn. Benut in dit geval de
onderbrekingen op de muur zoals lijsten, hoeken,
bekabeling, enz. indien aanwezig.
 
OPSLAG
 
Maximum bewaartemperatuur: +30°C
Minimum bewaartemperatuur: +5°C
Het product wordt best gebruikt binnen 2 jaar na de
productiedatum, indien bewaard in de originele gesloten
verpakking en bij een geschikte opslagtemperatuur.
 
VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN
 
EU-limietwaarde (Richtlijn 2004/42/EC)
Cat. A/a: matte coatings voor wanden en plafonds
binnenhuis (glans≤25@60°) (waterbasis): 30 g/l (2010)
Cat. A/c: coatings voor buitenmuren met minerale
ondergrond (waterbasis): 40 g/l (2010)
Bevat max: 0,5 g/l VOC
 
Veroorzaakt ernstige oogletsels. Veroorzaakt huidirritatie.
Het product moet worden getransporteerd, gebruikt en
opgeslagen conform de geldende normen inzake hygiëne
en veiligheid. Laat de productresten goed drogen en
behandel ze als speciaal afval. Raadpleeg voor meer
informatie de veiligheidskaart.

SAN MARCO GROUP garandeert dat alle informatie uit deze
technische kaart werd opgesteld conform haar ervaring en meest
hoogstaande technische en wetenschappelijke kennis. Desondanks
kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten
bekomen door het gebruik, daar de aanbrengcondities volledig
buiten haar bevoegdheid vallen. De effectieve geschiktheid van het
product moet derhalve gecontroleerd worden voor elk specifiek
geval.  Deze kaart annuleert en vervangt alle voorgaande versies.
Raadpleeg voor meer technische informatie de Technische
Bijstandsdienst +39 041 4569322.
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