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COLORADO

DESCRIERE
 
COLORADO este o serie de paste colorante cu
concentraţie şi compatibilitate ridicată, ideale pentru
colorarea instantanee prin simpla amestecare cu vopsele
pe bază de apă, tempera, învelişuri plastice, vopsele pe
bază de var şi silicaţi, emailuri sintetice şi oleosintetice,
produse antirugină şi fonduri sintetice, fonduri diluabile în
apă, de aplicat la interior şi exterior.
Pastele COLORADO au o putere de colorare mare, care
permite obţinerea culorilor în nuanţe puternice utilizând
cantităţi mici, păstrând nealterate caracteristicile
chimico-fizice ale produsului la care sunt adăugate.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Este necesară agitarea recipientului cu paste înainte de
utilizare şi amestecarea acurată a produsului de vopsire
după colorare.
Toate pastele pot fi amestecate între ele şi pot fi adăugate
direct produsului de colorat într-o cantitate maximă de 6%
(volum).
Pastele:
Galben crom, galben lămâie şi roşu semnal au o rezistenţă
limitată la exterior şi la substanţele bazice, prin urmare nu
trebuie utilizate în produsele pe bază de var sau silicaţi şi
nu pot fi utilizate pentru exterioare.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Liant: inexistent
- Formulă fără alchil-fenol etoxilaţi şi solvenţi (fără APEO &
VOC)
- Pigment: de la 21 la 50%
- Aditivi: de înmuiere şi dispersivi
- Masa volumică UNI 8910: 1,16 – 1,73 Kg/l (în funcţie de
culoare)
- Consistenţă: tixotropică.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
- - - - - 
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
- - - - - 
 
COLORAREA
 
Agitaţi întotdeauna flaconul pastei colorante înainte de
utilizare.
Adăugaţi COLORADO în vopsea şi amestecaţi foarte bine
înainte de utilizare.
Nu depăşiţi cantitatea pastă adăugată de 6% (volum).
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
A se păstra în locuri ferite de umiditate.
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,

nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
Producerea unei pelicule subţiri la suprafaţa lichidului nu
presupune degradarea produsului, ci este un
comportament normal pentru a garanta conservarea
perfectă chiar şi pentru perioade lungi de timp. După
agitare, produsul va putea fi utilizat în mod normal.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006 
 
Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din
14/03/03 şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Utilizaţi
produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în
vigoare; după utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul
înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le
ca deşeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Utilizaţi în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii,
spălaţi imediat cu multă apă. În caz de înghiţire, consultaţi
imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu
aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare, în cursurile de
apă şi pe pământ
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
- - - - - 
 

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din fişa
prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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