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Dane te opierają się na doświadczeniu, za jej kompletność nie ponosimy odpowiedzialności.  
Kupujący dokonuje sprawdzenia produktu przed zastosowaniem w procesie produkcji, w celu oceny przydatności tego produktu. 
Wszelkie zmiany w procesie produkcji, warunki środowiskowe lub nieprzestrzeganie instrukcji może mieć negatywny wpływ na wyniki. 
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KONCENTRAT UN 
403950, 403951, 403952, 403953, 403954, 403955 

 
Koncentrat pigmentowy 
 

OPIS PRODUKTU 
 

• Produkowane na bazie: 
• - barwniki 
• - rozpuszczalniki organiczne 
• - woda 

OBSZAR ZASTOSOWANIA 
 

• Jest on używany do barwienia: 
• - bejce i patyny do drewna na bazie 

rozpuszczalników 
• - bejce i patyny do drewna na bazie wody 
• - lakiery na bazie wody 
• Bejca ma tylko rolę dekoracyjną , więc 

polakierowanie jest obowiązkowe. 
• Podczas stosowania lakierów Uvehel należy 

wziąć pod uwagę wpływ promieni UV na zmianę 
odcienia powierzchni lakierowanej. 

• Komptybilność poszczególnych powłok i 
rozcieńczalników wcześniej skonsultować z 
instruktorami Heliosa. 

 ELEMENTY TOWARZYSZĄCE 
 
Rozcieńczalnik: 

 Rozcieńczalniki Helios Uwagi 

406723 BINDER BL podkład 

419656 KOMBIHEL base S podkład 

418881 BINDER IWE 18 spoiwo 

407635 THINNER KV rozpuszczalnik 

woda 

Środek czyszcz ący : 

 Środki czyszczące Helios Uwagi 

407635 THINNER KV  

woda 

Pozostałe: 

Komptybilność poszczególnych powłok i rozcieńczalników wcześniej skonsultować 
z instruktorami Heliosa. 

 

DANE PRODUKTU 
 

Typ koncentrat pigmentowy 

Gęsto ść 1,07 kg/l 

Lepko ść dostawcza DIN4 20°C 10 - 15 s 

Substancja stała (%) 15 - 25 % 

Wygląd ciecz 

Odcień rózne odcienie koloruów 
 

 
 
Dane techniczne s ą zapisywane jako podstawa do stosowania 

wysokiej jako ści materiałów. Dla ka żdego odchylenia od 
podanych parametrów, procedura technologiczna dla k ażdego 
użytkownika powłok jest napisana w odniesieniu do mo żliwo ści 
zastosowania. Procedura technologiczna jest napisan a przez 
technika aplikacji - instruktora i technologa poszc zególnych 
działów.  



 

 

Dane te opierają się na doświadczeniu, za jej kompletność nie ponosimy odpowiedzialności.  
Kupujący dokonuje sprawdzenia produktu przed zastosowaniem w procesie produkcji, w celu oceny przydatności tego produktu. 
Wszelkie zmiany w procesie produkcji, warunki środowiskowe lub nieprzestrzeganie instrukcji może mieć negatywny wpływ na wyniki. 

T-4-KONCUN-POLSK 
Strona2/2 

Uzupełnienie data:25/11/14 

 

Tabela 1: indywidualne wła ściwo ści poszczególnych produktów: 

  Indeks Lepko ść 
dostawcza 

Połysk (%) Substancja 
stała (%) 

Właściwo ści 

403950 CONCENTRATE UN yellow DIN4 20°C 10 - 15 s  15 - 20  

403951 CONCENTRATE UN orange DIN4 20°C 10 - 15 s  15 - 20  

403952 CONCENTRATE UN red DIN4 20°C 10 - 15 s  15 - 20  

403953 CONCENTRATE UN bordeaux DIN4 20°C 10 - 15 s  20 - 25  

403954 CONCENTRATE UN brown DIN4 20°C 10 - 15 s  20 - 25  

403955 CONCENTRATE UN black DIN4 20°C 10 - 15 s  15 - 20  

Dodawać do powłoki stopniowo ciągle mieszając. 

 

 WARUNKI PRACY 
 WARUNKI PRACY 
• Środek powinien być doprowadzony przed 

użyciem do temperatury pokojowej. 
 WARUNKI PRACY 

 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
• Przed użyciem powłoki dokładnie ją wymieszaj. 
• Wraz z zalecanymi barwnikami masz 

dopracowany produkt do barwienia elemantów 
drewnianych. 

• Dodawać do powłoki stopniowo ciągle mieszając. 
• Komptybilność poszczególnych powłok i 

rozcieńczalników wcześniej skonsultować z 
instruktorami Heliosa. 

PRZECHOWYWANIE 

• 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze od + 5 ° C do + 35 ° 
C. 

• Ochrona przed bezpośrednim światłem 
słonecznym. 

• Powłoka nie może zamarznąć. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

• Patrz Karta Charakterystyki Substancji 
niebezpiecznej oraz etykieta wyrobu. 

• Podczas pracy, naelży przestrzegać ogólnych 
zasad BHP i stosować  zalecane środki ochrony. 
Wietrzyć pomieszczenia pracy. 

UWAGI 
UWAGI 

• Na prośbę wystawiamy dla każdej partii produktu 
odpowiednie świadectwo kontroli jakości 
wszystkich danych kontrolnych. 

• Dane techniczne są wynikiem wiedzy, w oparciu 
o badania laboratoryjne i doświadczenia 
praktyczne. W przypadku stosowania powłok 
poza naszą kontrolą nie możemy przejąć 
odpowiedzialności i gwarancji za jej jakość. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez 
uprzedzenia. 

• System jakości ISO 9001. 
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