ALFACOLOR

Datum revize: 23.02.2009

ECOLOR ANTIK pigmenty
Pigmentové koncentráty pro antické zeminy
Použití:

Tónovací pasty ALFACOLOR ANTIK jsou určeny pro tónování vodouředitelných speciálních
antických dekorací např. ADEXROLL ANTIK, ECOLOR ANTIK. ALFACOLOR ANTIK lze
užít dobarvování vodouředitelných emailů, omítkovin, fasádních a malířských barev. Tónovací
pasty ALFACOLOR ANTIK lze v interiérech užít přímo k nátěrům omítek, kovů (primárně
ošetřených antikorozní barvou) a dřevěných povrchů ke zvýraznění některých prvků interiéru
pro jeho celkovou estetickou dokonalost.
Schválení:
Výrobek není stanoveným výrobkem dle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a nepodléhá
povinnosti vydání prohlášení o shodě.
Složení:
Anorganické nebo organické pigmenty dispergované ve vodě a glykolech za přídavku aditiv a
akrylátové disperze.
Odstíny:
Odstín příslušné pasty je uveden na etiketě.
Aplikace:
Tónovací pasty se přidávají do vodouředitelných barev v množství doporučeném výrobcem.
Dávkování a snášenlivost s barvami jiných výrobců musí být před aplikací odzkoušena nebo
konzultována s výrobcem. Po nadávkování se barva ihned důkladně promíchá. Před aplikací je
nutné pastu důkladně promíchat.
Ředění:
Dodává se v aplikační konzistenci - neředit!
Údržba:
Pomůcky po skončení práce omýt vodou.
Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na
pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní
přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah
dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení,
vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou,
vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou
a mýdlem.
Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
Skladování:
Skladovat lze v původních neotevřených obalech při teplotách 5 až +30°C. maximální
skladovatelnost 24 měsíců.
VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.
Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

