PIGMENT
Pasta pigmentowa do barwienia farb i tynków.

PRZEZNACZENIE
Pigment- pasta do barwienia produktów dekoracyjnych firmy FOX : farb, tynków i lakierów. Możliwe jest zastosowanie ich do
barwienia produktów innych producentów. Należy jednak wcześniej przeprowadzić test kompatybilności Pigmentów z
produktami.

WŁAŚCIWOŚCI
- 21 dostępnych kolorów
- kompatybilne z produktami firmy FOX
- do barwienia emulsji
- łatwe dozowanie

DANE TECHNICZNE
o

o

Temperatura stosowania

od +5 C do +30 C

Gęstość

max. 1,8 g/cm³

pH

7-8,5

Rozcieńczalnik

Woda . w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10%

Opakowanie

40ml, 20 ml

Ważność

24 miesiące

WYMAGANIA TECHNICZNE
Posiada Atest Higieniczny PZH HK/B/1111/01/2012

NAKŁADANIE
Przygotowanie produktu :
Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy intensywnie wstrząsnąć w celu ujednolicenia koloru.
Aplikacja:
Tubkę PIGMENTU o pojemności 20ml lub 40 ml należy zaaplikować do barwionego produktu i dokładnie wymieszać.
W zależności od intensywności koloru należy użyć odpowiednią ilość tubek.
Przybliżone wzory wybarwień są dostępne na tubce PIGMENTU.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac
Chronić przed dziećmi . Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością
wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W
razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą
Charakterystyki.
Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i
o
o
przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5 C do +30 C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności
czas schnięcia wydłuża się.
W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku
prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie
udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:
www.fox-dekorator.pl

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie
poprzednie tracą ważność.
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