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ŚNIEŻKA COLOREX UNIWERSLANY KONCENTRAT PIGMENTOWY
ŚNIEŻKA_COLOREX_UNIWERSLANY_KONCENTRAT_PIGMENTOWY

łatwy w stosowaniu
szeroka gama kolorów
uniwersalny – do farb wodnych i rozpuszczalnikowych

OPIS PRODUKTU
Śnieżka COLOREX jest wodną dyspersją pigmentów z dodatkiem środków pomocniczych pozwalających go mieszać także z wyrobami
rozpuszczalnikowymi.

ZASTOSOWANIE
Przeznaczony jest do barwienia na wybrany kolor gotowych farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych: farb emulsyjnych, klejowych,
emalii ftalowych chlorokauczukowych, wapiennych i innych. Niektóre kolory, przedstawione w karcie kolorów, można stosować na
zewnątrz pomieszczeń.
WŁAŚCIWOŚCI WYROBU
Lepkość (kubek Forda Ø 5 mm), 20°C
Gęstość

[s]

5-15

[g/cm³]

1,00-1,70

pH

7-9

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie
wyrobu
i nakładanie

Przed użyciem intensywnie wstrząsnąć w celu ujednolicenia zawartości opakowania.
Aby dobrać odpowiedni kolor barwionej farby, zaleca się wstępne zmieszanie COLOREX-u z farbą w mniejszej
próbce i podsuszenie na ścianie (farby wodne można suszyć za pomocą wentylatora lub suszarki do włosów);
ewentualne skorygowanie uzyskanego koloru można wykonać poprzez dodanie odpowiedniej ilości COLOREX-u lub
farby.
Po ustaleniu proporcji ostateczne kolorowanie należy przeprowadzić w takiej ilości, aby była ona wystarczająca na
całe malowanie.
Dodawać nie więcej niż 1 opakowanie na 1 litr kolorowanej farby.
Dodatek powyżej 10% obj. do farb szybkoschnących może spowodować wydłużenie czasu wysychania oraz
obniżenie połysku, a w farbach emulsyjnych spadek ich właściwości wytrzymałościowych.
Farbę z dodatkiem COLOREX-u nanosić na podłoże zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie farby.
Nie dodawać do wyrobów utwardzanych wilgocią.

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

METODY
NAKŁADANIA

lepkość
farby

dodatek
rozcieńczalnika

średnica dyszy
pistoletu

ciśnienie
natrysku

[s]

[%]

[mm]

[mPa]

zalecana ilość
warstw
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Pędzel, wałek
wg zaleceń dla danej farby
Natrysk pneumatyczny
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Natrysk
hydrodynamiczny

wg zaleceń dla danej farby

OKRES PRZYDATNOŚCI
24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA
100ml

WYDAJNOŚĆ
nie dotyczy

KOLORYSTYKA
28 kolorów zgodnych z kartą kolorów, intensywność zależna od rodzaju użytej farby

NORMY, BADANIA I ATESTY
ZN-SN-043:2012
ZN-SN-043:2012

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ
Chronić przed dziećmi. Temperatura przechowywania powyżej +5°C.

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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