
PASTE COLORANTI MARCROMIE

seria 549

DESCRIERE

Paste colorante pe baza de pigmenti organici si anorganici,
glicoli cu punct de fierbere ridicat si agenti de înmuiere adecvati,
pentru utilizarea pe Sistemul Colorimetric Marcromie.

INDICATIIDE UTILIZARE

Pot fi utilizate pentru colorarea produselor de vopsire pe baza de
solvent sau apa prin intermediul instrumentelor colorimetrice
manuale sau electronice.
Pastele colorante indicate cu sigla W sunt paste specifice pentru
colorarea produselor pe baza de apa precum vopsele murale,
învelisuri plastice, protectoare minerala pe baza de var si silicati.
Celelalte pot fi utilizate în mod universal în produse pe baza de
apa, emailuri diluabile în apa si emailuri sintetice pe baza de
solvent.

Paste Colorante Marcromie UNIVERSALE:
JS/LS/NS/OS/PS/RS/TS/US/VS/WS/XS/YS/ZS/YE/GL/AS/BS/PT/

Paste Colorante Marcromie PE BAZA DE APA:
YW/TW/OW/CW/HW/RW/EW

CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa volumica: 1,10 – 2,30 g/ml
- Aspect: lichid
- Punct de inflamabilitate: >100 °C
- Solubil în apa si solventi.

PREGATIREASUPORTULUI

- - - - -

INDICATIIPENTRU APLICARE

- Preparatele vor fi omogenizate în mod adecvat cu ajutorul unei
spatule sau prin agitare în mixer la viteza mica, timp de 3
minute, si introduse în canistrele colorimetrului.
- Pentru a garanta omogenitatea pastelor este indispensabila
activarea agitarii zilnice prevazute în colorimetre.
- Temperatura mediului, în timpul utilizarii, trebuie sa fie
cuprinsa între 10 si 35 °C pentru a mentine fluiditatea pastelor
colorante în timpul distribuirii.
- Indicatiile referitoare la rezistenta la lumina si la exterior sunt
indicate în formulare, se recomanda respectarea indicatiilor
respective.
- Cantitatea de pasta prevazuta în formulare trebuie respectata
pentru ca performanta produselor colorate sa ramâna la acelasi
nivel.
- Pentru a respecta cantitatile de COV ale vopselelor, prevazute
de Directiva 2004/42/CE, nu trebuie depasita cantitatea de pasta
prevazuta în formulare.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30°C
Temperatura minima de conservare: +5°C
Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei 2004/42/EC.
În conformitate cu directivele 67/548/CEE si 1999/45/CE si
modificarile si adaptarile ulterioare, produsul a fost etichetat
dupa cum urmeaza:

Paste Colorante Marcromie PT/XS/YS:
iritant pentru ochi. / nociv pentru organismele acvatice, poate
provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic.
/ Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare. / utilizati doar în
locuri bine ventilate. / în cazul contactului cu ochii, spalati
imediat cu multa apa si consultati un medic. / Contine: alchil
fenol alchil etoxilat

Paste Colorante Marcromie AS/GL/CW/OW/TW/YW/EW:
nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
negative pe termen lung asupra mediului acvatic.

Paste Colorante Marcromie
BA/JS/LS/NS/OS/PS/RS/TS/US/VS/WS/ZS/YE/HW/RW:
Produsul nu necesita etichetarea.

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat 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. Pentru informatii
suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

- - - - -
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