Pigmenty B17 – B31
Silveno Decorazione

Karta Techniczna
OPIS PRODUKTU
Pigmenty B17 – B31.
i Moonshine.

Kolorowanie produktów Silveno Decorazione Farba Metaliczna Brillare

1. DANE TECHNICZNE
Kolorystyka
Opakowania

Wielobarwne pigmenty
20 ml

Bazy
Stopień połysku
Zastosowanie

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Pigmentacja produktów marki Silveno Decorazione Farba Metaliczna Brillare
i Moonshine.

Skład
Gęstość
Wydajność

Mieszanina kopolimerów akrylowych, środków konserwujących, wody , pasty
pigmentującej mniej jak 0,2 %
~ 1,24 kg/dm3
20 ml na 1kg produktu

Czas schnięcia

Nie dotyczy

Odporność na szorowanie

Nie dotyczy

Odporność na naświetlanie
2. INSTRUKCJA STOSOWANIA
Instrukcja stosowania

Nie dotyczy

Metody aplikacji
Rozcieńczanie

Nie dotyczy
Nie rozcieńczać
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Przed rozpoczęciem dozowania należy sprawdzić czy plomba bezpieczeństwa
jest nie zerwana. W przypadku zauważenia braku plomby należy odstąpić od
mieszania pigmentu z produktem. Przed użyciem należy mocno wstrząsnąć
opakowaniem w celu przemieszania produktu. W celu dokładnego
zabarwienia produktu należy całkowicie opróżnić opakowanie z pigmentem.
Nie rozcieńczamy pigmentu. Pigment przystosowany do produktów
wewnętrznych.

Ostatnia aktualizacja 17.03.2019r

Pigmenty B17 – B31
Silveno Decorazione

Karta Techniczna
Warunki aplikacji

Temperatura podłoża i otoczenia stosowania produktu powinna wynosić
+5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.

Czyszczenie
narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

3. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom
specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste
opakowania należy oddać do odzysku.
Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie
można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.
Zawiera 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on . Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej

Ochrona
środowiska

Bezpieczeństwo
Składowanie i transport

LZO
Atest higieniczny
Termin ważności
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Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach
zabezpieczających
przed
wpływem
czynników
atmosferycznych.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do
+30°C. Chronić przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast
po
użyciu.
Szczelnie
zamknięte
opakowania
przechowywać
w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż
+30°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym.
Limit zawartości LZO dla produktu: (kat.); Wyrób spełnia wymagania LZO
2010 kat. A/2FW max. 30 g/l. Produkt zawiera max. 30 g/L

Tak
36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

Ostatnia aktualizacja 17.03.2019r

