COLORADO
UNIVERZÁLNA FARBIACA HMOTA
séria 548
POPIS
COLORADO je séria farbiacich hmôt s vysokou
koncentráciou a veľkou univerzálnosťou, ideálnych na
okamžité prifarbovanie pomocou jednoduchého miešania
vodou riediteľných farieb, tempier, plastických náterov,
vápenných a silikátových farieb, syntetických a
olejosyntetických
lakov,
antikoróznych
náterov
a syntetických základov, vodou riediteľných základov, ktoré
sa aplikujú v interiéri a v exteriéri.
Hmoty COLORADO majú vysokú farbiacu schopnosť, ktorá
umožňuje dosiahnuť odtiene s výraznou tonalitou pri
malých
množstvách,
pričom
chemicko-fyzikálne
charakteristiky produktu, do ktorého sú pridávané, ostávajú
nezmenené.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Nádobu s hmotou je nutné pred použitím pretrepať
a náterový produkt po prifarbení starostlivo premiešať.
Všetky hmoty sa dajú navzájom dokonale miešať a je
možné priamo ich pridávať do farbeného produktu
v maximálnom množstve 6 % (objemových).
Hmoty:
Chrómová žltá, citrónová žltá a signálna červená majú
obmedzenú odolnosť v exteriéri a na zásady a preto sa
nesmú používať do vápenných alebo silikátových produktov
a nepoužívajú sa v exteriéri.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Pojivo: bez pojiva
- Zloženie bez alkylfenolových etoxylátov a rozpúšťadiel
(APEO & VOC free)
- Pigment: od 21 do 50 %
- Prísady: zmáčadlá a dispergátory
- Objemová hmotnosť UNI 8910: 1,16 – 1,73 kg/l (podľa
odtieňa)
- Konzistencia: tixotropná

vhodných teplotných podmienkach.
Mierne vystúpenie kvapaliny na povrch neznamená
znehodnotenie produktu, ale je to normálne správanie, aby
sa zaručila dokonalá konzervácia aj na dlhé obdobie.
Pretrepaním produktu je pripravený na použitie.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006
Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg.
Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. Používať
produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných
noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí,
nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako
špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať
iba na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu s očami
okamžite vymývať veľkým množstvom vody. V prípade
požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok.
Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov
alebo do okolia.
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.

PRÍPRAVA PODKLADU
----NÁVOD NA POUŽITIE
----ZAFARBENIE
Pred použitím fľašu s farbiacou hmotou vždy pretrepať.
Pred použitím pridať COLORADO do farby a veľmi dobre
premiešať.
Neprekračovať množstvo 6 % (v objeme) pridanej hmoty.
USKLADNENIE
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Chrániť pred vlhkosťou.
rodukt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
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