MAGNAT STYLE PIGMENT BARWIĄCY
MAGNAT STYLE PIGMENT BARWIĄCY

do barwienia w systemach dekoracyjnych MAGNAT Style
do barwienia farb emulsyjnych
szybko i łatwo wybarwia produkty
posiada uniwersalne pH

OPIS PRODUKTU
Pigment Barwiący MAGNAT Style to środek pozwalający na samodzielne barwienie farb strukturalnych, tynków dekoracyjnych i Lakieru
Rustykalnego MAGNAT Style. Jest to wodna dyspersja pigmentów z dodatkiem środków pomocniczych.

ZASTOSOWANIE
Przeznaczony jest do barwienia na wybrany kolor wyrobów w wewnętrznych Systemach Dekoracji MAGNAT Style. Może być stosowany do
barwienia farb emulsyjnych wewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość

[g/cm3]

pH

max. 1,8
7,0-9,0

SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie
wyrobu

Malowanie

Uwagi

Wyrób w postaci gotowej do użycia.
Przed zastosowaniem intensywnie wstrząsnąć opakowaniem w celu ujednolicenia koloru.
W zależności od wybranego Systemu Dekoracyjnego MAGNAT Style dozować Pigment do wyrobów określonych w tym
systemie zgodnie z recepturami podanymi we wzornikach i materiałach informacyjnych.
Dokładnie wymieszać. Ilość dodanego pigmentu (objętościowo) nie powinna przekroczyć wartości podanych na etykietach
poszczególnych wyrobów MAGNAT Style, tj.:
5% w przypadku Lakieru Rustykalnego,
5% w przypadku Perla Sabia
5% w przypadku Marmur Klasyczny
5% w przypadku Samum
5% w przypadku Trawertyn
10% w przypadku Stiuku Weneckiego,
10% w przypadku Stiuku Wapiennego,
3% w przypadku Glinki Weneckiej,
3% w przypadku Stiuku Perłowego
3% w przypadku Micatto
3% w przypadku Velatura
10% w przypadku farb emulsyjnych wewnętrznych
narzędzia umyć wodą
w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie
nadają się do użytkowania.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD
Zgodnie z zaleceniami dla danego systemu dekoracyjnego.

OKRES PRZYDATNOŚCI
Na opakowaniu.
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OPAKOWANIA
20ml, 100ml

WYDAJNOŚĆ
Zgodnie z wydajnością dla danego efektu dekoracyjnego.

KOLORYSTYKA
16 kolorów

NORMY I ATESTY
nie dotyczy

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ
PRZECHOWYWANIE I BHP:
Chronić przed dziećmi. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5ºC do +25ºC.
W trakcie prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, po tym czasie nadaje się do
użytkowania. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

UWAGA!
Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do
odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest
niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i
doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym
fakcie odbiorców.
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