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PASTE COLORANTI MARCROMIE

DESCRIERE
 
Paste colorante pe bază de pigmenţi organici şi anorganici,
şi agenţi de înmuiere adecvaţi, pentru utilizarea pe
Sistemul Colorimetric Marcromie.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Pot fi utilizate pentru colorarea produselor de vopsire pe
bază de solvent sau apă prin intermediul instrumentelor
colorimetrice manuale sau electronice.
Pastele colorante indicate cu sigla W sunt paste specifice
pentru colorarea produselor pe bază de apă precum
vopsele murale, învelişuri plastice, protectoare minerală pe
bază de var şi silicaţi. Celelalte pot fi utilizate în mod
universal în produse pe bază de apă şi emailuri sintetice pe
bază de solvent.
 
Paste Colorante Marcromie UNIVERSALE:
JS/LS/OS/PS/RS/TS/US/VS/WS/XS/YS/ZS/YE/GL/AS/BS/
PT/OR/MH/RH
 
Paste Colorante Marcromie în produse PE BAZĂ DE APĂ:
YW/TW/OW/CW/HW/RW/EW
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Masa volumică: 1,10 – 2,30 g/ml 
- Aspect: lichid
- Punct de inflamabilitate: >100 °C
- Solubil în apă şi solvenţi.
- Formulă fără alchil-fenol etoxilaţi şi solvenţi (fără APEO &
VOC).
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
- - - - -
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
- Preparatele vor fi omogenizate în mod adecvat cu ajutorul
unei spatule sau prin agitare în mixer la viteză mică, timp
de 3 minute, şi introduse în canistrele colorimetrului.
- Pentru a garanta omogenitatea pastelor este
indispensabilă activarea agitării zilnice prevăzute în
colorimetre.
- Temperatura mediului, în timpul utilizării, trebuie să fie
cuprinsă între 10 şi 35 °C pentru a menţine fluiditatea
pastelor colorante în timpul distribuirii.
- Indicaţiile referitoare la rezistenţa la lumină şi la exterior
sunt indicate în formulare, se recomandă respectarea
indicaţiilor respective.
- Cantitatea de pastă prevăzută în formulare trebuie
respectată pentru ca performanţa produselor colorate să
rămână la acelaşi nivel.
 
COLORAREA
 
- - - - -
 
DEPOZITAREA
 

Temperatura maximă de conservare: +30°C 
Temperatura minimă de conservare: +5°C 
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.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu intră sub incidenţa Directivei 2004/42/EC.
 
Produsul nu necesită etichetarea în conformitate cu
normativele legislației în vigoare. Utilizați produsul conform
normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare,
nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lasați
resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri
speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. În caz de
înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul
sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare,
în cursurile de apă și pe pamânt.
Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.
 
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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