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Mērķis
Gruntēta koka krāsošanai, ķieģelis, betons, apmetums, ģipškartona virsmas, izņemot grīdas, metāla virsmas.
Īpašības
Tonējama ar CS-980 sērijas pastām, Palizh Standart, UPC, Palizh Mix. Krāsainas emaljas tiek uzklātas bez
tonēšanas. Izmanto āra un iekšdarbos.
Sastāvs
Ūdens, antifrīzs, akrila dispersija, pigments.
Iepakojums
Plastmasas tara, 1 kg, 3 kg, 10 kg, 30 kg
Krāsas toņi
• Balta
• smilškrāsas
• tumši brūna
• sarkanbrūna
• sarkana
• dzeltena
• zaļa
• zila
• melna
Tehniskās specifikācijas
Izskats
Homogēns šķidrums atbilstošai krāsai
Izskats pēc žāvēšanas
Vienveidīgs, bez krāteriem, porām un grumbām.

Brukfīldas viskozitāte, cps, bp 5, V = 20 apgriezieni minūtē, 25 ° C: 6000–8000.
Negaistošo vielu masas daļa,%, nē mazāk 45.
Malšanas pakāpe, mikroni, ne vairāk kā 10.
Plēves mazgājamība, g / cm², ne vairāk kā 1.
Plēves saķere, ne vairāk kā 2 balles.
Žāvētas krāsas plēves pārklājums, g / m², ne mazāk 150.
Spīdīgums, ne mazāk kā 50-60.
Krāsa plēves izturība pret statisko ūdens iedarbību pie (20 + 2) ° С, nē mazāk
72 stundas.
Blīvums pie 20ºС, g / cm³ 1,1-1,4.
Salizturība, 5. cikli.
pH 6,5-8,5.
Žūšanas laiks
Līdz 3. pakāpei ( pieskāriendroša ) ,temperatūrā (20 ± 2) ° C, ne vairāk 1stunda.
Pilns žūšanas laiks, 24 stundas.
Patēriņš
(uz vienu kārtu) 1 litrs uz 9-15 m²
Uzglabāšanas apstākļi
Uzglabāt cieši noslēgtos traukos, prom no sildīšanas ierīcēm un tiešas saules gaismas iedarbības,
temperatūrā, kas nav zemāka par + 5 ° C. Iekštelpās.
Sasalšanas gadījumā produktus atkausē istabas temperatūrā un kārtīgi samaisa līdz vienmērīgai konsistencei.
Pēc atkausēšanas pilnībā saglabā savas īpašības.
Garantijas laiks
Glabāšana ražotāja neatvērtā tvertnē, 24 mēnešus no ražošanas dienas.
Pārvadājumi
Ar visiem transporta līdzekļiem, izņemot atmosfēras faktoru iedarbība pakļautus (furgoni, vagoni utt.).
Pārvadāšanai temperatūrā zem 0 ° C nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi. Precei nav piemērojama bīstamai
kravai. Avārijas kods nav nepieciešams.
Utilizācija
Tvertņu un neizlietoto emaljas atlikumu iznīcināšana pēc žāvēšanas, tos iznīcina kā sadzīves atkritumus.
Drošība
Uguns un eksplozijas droši produkti nav toksiski. Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.

Lietojot produktus, nesmēķējiet, nedzeriet, neēdiet. Ja nokļūst uz ādas un acīs noskalo ar lielu daudzumu
ūdens . Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu ūdens vidē un augsnē.

Publicēšanas dienā visa informācija ir pareiza. Publicētie tehniskie dati un instrukcijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.

