ADLER Colocryl Mix

89971

Pigmentový koncentrát pre lakové systémy na báze vody pre priemysel a remeslo

POPIS PRODUKTU
Všeobecne

Pigmentový koncentrát pre priemyselné lakovacie systémy na báze
vody s veľmi dobrou svetlostálosťou, farebnou trvácnosťou ,ako aj
vysokou výdatnosťou.

Oblasti použitia

Pre tónovanie priemyselných povrchových úprav na báze vody
pomocou dávkovacieho zariadenia ADLERMix.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

Technika nanášania



Produkt pred použitím premiešať



Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne
10°C.



Produkt nepoužívať ako náter!



Použiť iba v kombinácii s nami odporúčaných bázami



Veľmi rýchlo schne. Balenie sa pri napĺňaní dávkovacieho
zariadenia musí preto úplne vyprázdniť.



Prosíme rešpektujte aj technické listy príslušných produktov

Priemyselné laky natónované s ADLER Colocryl Mix môžu byť
spracované tak, ako je uvedené v ich technickom liste.

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití vodou
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Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk
Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

ADLER Colocryl Mix

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosti balenia
Farebné odtiene/ stupne lesku

1l
Gelb Y
Gelb YN
Oxidgelb OYH
Oxidgelb OYN
Orange OH
Rot RN
Rot RH
Oxidrot ORN
Oxidrot ORH
Rosa MH
Blau R BGH
Violett VN
Blau G BRH
Blau R BRN
Grün GH
Grün GN
Weiß WH
Schwarz SN
Schwarz SH
Oxidrot TOR
Oxidgelb TOY

žltá Y
žltá YN
žltá oxid OYH
žltá oxid OYH
oranžová OH
červená RN
červená RH
červená oxid ORH
červená oxid
ružová MH
modrá R BGH
fialová VN
modrá G BRH
modrá R BRH
zelená GH
zelená GN
biela WH
cierna SN
cierna SH
cervená oxid TOR
žltá oxid TOY

89971
89982
89972
89983
89973
89984
89974
89985
89975
89976
89977
89988
89978
89990
89979
89991
89980
89992
89981
89993
89994

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/ Skladovanie

Minimálne 18 mesiacov v originálne uzavretých obaloch
Skladovať chránene pre vlhkosťou, priamym slnečným svetlom,
mrazom a vysokými teplotami.

Technicko bezpečnostné údaje
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Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu
verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke
www.adler-lacke.com.

