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ADEPLAST® Color system
SAUBER COLOR MIX
Pigment superconcentrat
Utilizare:
Produs în dispersie apoasă de pigmeți organici sau anorganici în diferite
culori pentru zugrăveli interioare și exterioare. Compatibil cu emulsii
acrilice, alte produse în dispersie sau soluții apoase utilizate la fabricarea
vopselurilor și cernelurilor.
Caracteristici:
 fin dispersat
 perfect omogen
 APEO și COV lipsă
Culorile :
Nr.1: Galben Verzui; Nr.2: Galben; Nr.3: Galben Auriu; Nr.4: Galben Oxid; Nr.5: Piersică; Nr.6: Portocaliu;
Nr.7: Roșu; Nr.8: Magenta; Nr.9: Cărămiziu; Nr.10: Roșu Oxid; Nr.11: Bej; Nr.12: Maro; Nr.13: Piersică;
Nr.14: Verde; Nr.15: Verde Oliv; Nr.16: Turquoise; Nr.17: Albastru; Nr.18: Albastru Marin; Nr.19: Violet;
Nr.20: Negru.
Date tehnice:
Conținut de pigment organic:
Conținut de pigment anorganic:
Substanță uscată:
Densitate:

Rezistența la UV în tencuieli și vopsele
lavabile de exterior / scara 1 – 8
(8 foarte rezistent)
pH
Finețe de măcinare:
Solubilitate:
Ambalaj:
Livrare:
DP-61; Ed.2

cca. 48% / nr.: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19
cca. 50% / nr.: 4, 9, 10, 11, 12, 15
cca. 59% / nr.: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19
cca. 63% / nr.: 4, 9, 10, 11, 12, 15
cca. 1,1 g/cm3 / nr.: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18,
19
cca. 1,6 g/cm3 / nr.: 4, 9, 10, 11, 12, 15
5 - 8 / nr.: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19
8 / nr.: 4, 9, 10, 11, 12, 15
cca. 8,5
<2μ
miscibil cu apa
tub plastic
70 ml
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Depozitare / Valabilitate:

3 ani de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în
ambalajul original sigilat, la temperaturi între +50C și
+300C. Depozitare în spații uscate, ferite de îngheț și de
acțiunea directă a razelor solare. A se evita contactul cu
agenți oxidanți, baze și acizi puternici ori săruri.
Datele tehnice sunt determinate în condiții standard. Performanțele produsului pot fi influențate de
eventuale interacțiuni cu ceilalți componenți ai rețetei și de condițiile concrete de aplicare. De aceea se
recomandă o atentă testare prealabilă a compatibilității cu sistemele și condițiile de utilizare.
Punere în operă:
Se va agita cu grijă înainte de folosire. Pentru a obține un efect strălucitor, un randament maxim și
pentru a se evita posibile aglomerăriale produsului se recomandă diluarea prealabilă a acestuia cu apă în
raport 1 : 1 și apoi se va adăuga în fir subțire, sub agitare.
După deschiderea ambalajului produsul trebuie utilizat cât mai repede posibil. Dacă se utilizează doar
parțial, ambalajul trebuie închis, deoarece în contact cu aerul se formează o peliculă la suprafața
produsului neutilizat.
Important:
 În decursul aplicării și uscării trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a
suprafețelor împotriva deshidratării rapide, a intemperiilor sau a înghețului;
 În decursul aplicării și uscării suprafețele tratate nu trebuie expuse razelor solare directe;
 Suprafețele adiacente ce nu sunt destinate finisajului cu vopsea trebuie protejate, respectiv
acoperite cu folie;
 Produsul nu se poate aplica pe straturi de vopsea de ulei sau suporturi ce conțin humă;
 Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informaţiile din această fişă tehnică
redau experienţa noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează
utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării
produsului. Produsele SCHOMBURG/ADEPLAST precum şi materiile prime componente sunt
monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de
consultanţă vă stă la dispoziţie pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului şi
demonstraţii. Respectați informațiile din fișa cu date de securitate.

DP-61; Ed.2
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