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DESCRIERE

COLORADO este o serie de paste colorante cu concentratie si
compatibilitate ridicata, ideale pentru colorarea instantanee prin
simpla amestecare cu vopsele pe baza de apa, tempera, învelisuri
plastice, vopsele pe baza de var si silicati, emailuri sintetice si
oleosintetice, produse antirugina si fonduri sintetice, fonduri
diluabile în apa, de aplicat la interior si exterior.
Pastele COLORADO au o putere de colorare mare, care permite
obtinerea culorilor în nuante puternice utilizând cantitati mici,
pastrând nealterate caracteristicile chimico-fizice ale produsului
la care sunt adaugate.

INDICATIIDE UTILIZARE

Este necesara agitarea recipientului cu paste înainte de utilizare
si amestecarea acurata a produsului de vopsire dupa colorare.
Toate pastele pot fi amestecate între ele si pot fi adaugate direct
produsului de colorat într-o cantitate maxima de 6% (volum).
Pastele:
Galben crom, galben lamâie si rosu semnal au o rezistenta
limitata la exterior si la substantele bazice, prin urmare nu
trebuie utilizate în produsele pe baza de var sau silicati si nu pot
fi utilizate pentru exterioare.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Liant: inexistent
- Formula fara alchil-fenol etoxilati si solventi (fara APEO &
VOC)
- Pigment: de la 21 la 50%
- Aditivi: de înmuiere si dispersivi
- Masa volumica UNI 8910: 1,16 – 1,73 Kg/l (în functie de
culoare)
- Consistenta: tixotropica.

PREGATIREASUPORTULUI

- - - - -

INDICATIIPENTRU APLICARE

- - - - -

COLORAREA

Agitati întotdeauna flaconul pastei colorante înainte de utilizare.
Adaugati COLORADO în vopsea si amestecati foarte bine
înainte de utilizare.
Nu depasiti cantitatea pasta adaugata de 6% (volum).

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C

A se pastra în locuri ferite de umiditate.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani
Producerea unei pelicule subtiri la suprafata lichidului nu
presupune degradarea produsului, ci este un comportament
normal pentru a garanta conservarea perfecta chiar si pentru
perioade lungi de timp. Dupa agitare, produsul va putea fi
utilizat în mod normal.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03
si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul
conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa
utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati
resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A
nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz
de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul
sau eticheta. Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare, în
cursurile de apa si pe pamânt
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

- - - - -
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