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PASTE COLORANTI MARCROMIE

POPIS
 
Farbiace hmoty na báze organických a anorganických
pigmentov, a vhodných zmáčadiel na použitie v
Tónovacom systéme Marcromie.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Vhodné na prifarbovanie natieracích produktov na báze
rozpúšťadla alebo vody pomocou ručných alebo
elektronických tónovacích zariadení.
Farbiace hmoty označené skratkou W sú špeciálne hmoty
na prifarbovanie vodných produktov, ako sú stenové farby,
plastické nátery, minerálne ochranné prostriedky na báze
vápenca a silikátov. Ostatné sú univerzálne použiteľné na
vodové produkty, vodou riediteľné laky a syntetické
rozpúšťadlové laky.
 
Paste Coloranti Marcromie UNIVERZÁLNE:
JS/LS/OS/PS/RS/TS/US/VS/WS/XS/YS/ZS/YE/GL/AS/
BS/PT/OR/MH/RH
 
Paste Coloranti Marcromie NA BÁZE VODY:
YW/TW/OW/CW/HW/RW/EW
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Objemová hmotnosť: 1,10 – 2,30 g/ml
- Vzhľad: tekutý
- Bod vzplanutia: >100 °C
- Rozpustný vo vode a rozpúšťadlách.
- Zloženie bez alkylfenolových etoxylátov a rozpúšťadiel
(APEO & VOC free)
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
- - - - - 
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Balenia sa vhodne homogenizujú pomocou špachtle
alebo pomocou miešania v mixéri pri nízkej rýchlosti počas
3 minút, a vložia sa do nádob tónovacieho zariadenia.
- Aby sa zabezpečila rovnorodosť hmôt, je nevyhnutné
zapnúť denné premiešávanie nachádzajúce sa na
tónovacích zariadeniach.
- Teplota prostredia počas používania musí byť v rozsahu
10-35 °C, aby sa zachovala fluidnosť farbiacich hmôt pri
zásobovaní.
- Údaje vzťahujúce sa na odolnosť voči svetlu a voči
exteriéru sú uvedené vo formulároch, odporúčame
dodržiavať uvedené pokyny.
- Aby sa nezmenili výkonnostné charakteristiky farbených
produktov, musí sa dodržať množstvo hmoty stanovené vo
formulároch.
 
ZAFARBENIE
 
- - - - - 
 
USKLADNENIE
 

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
rodukt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006.
 
Bez nebezpečenstva.
Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať
podľa platných hygienických a bezpečnostných
noriem;nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky
úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
- - - - - 
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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