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BIO PASTA BIAŁA
449071
Koncentrat pigmentowy
OPIS PRODUKTU
•
•
•
•
•

DANE PRODUKTU

Koncentrat pigmentu na bazie:
- naturalne oleje roślinne
- pigmenty
- rozpuszczalniki alifatyczne bez aromatu
- dodatki

OBSZAR ZASTOSOWANIA
•
•
•

Typ

koncentrat pigmentowy

Gęstość

1,60 - 1,80 kg/l

Lepkość dostawcza

pasty

Substancja stała (%)

81,0 - 84,0 %

Wygląd

pasta

Odcień

Biały

Suszenie

Nadaje się do barwienia z Bio impregnol.
Nadaje się do podkładowego malowania
transparentnego lub barwienia wyrobów z drewna
masywnego lub fornirowanego.
Zalecamy testowanie aplikacji i zgodności
materiału z gatunkiem drewna.

ELEMENTY TOWARZYSZĄCE
Rozcieńczalnik:
Rozcieńczalniki Helios

Uwagi

447039 BIO IMPREGNOL THINNER

rozcieńczalnik

Dodatek może przedłużyć czas suszenia lakieru podkładowego.
Dodatek sam nie wysycha.

Dane techniczne są zapisywane jako podstawa do stosowania
wysokiej jakości materiałów. Dla każdego odchylenia od
podanych parametrów, procedura technologiczna dla każdego
użytkownika powłok jest napisana w odniesieniu do możliwości
zastosowania. Procedura technologiczna jest napisana przez
technika aplikacji - instruktora i technologa poszczególnych
działów.

Środek czyszczący :
Środki czyszczące Helios

Uwagi

447039 BIO IMPREGNOL THINNER
402755 HELIOCEL thinner

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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WARUNKI PRACY
WARUNKI PRACY
• Olejowanie (aplikacja i suszenie) powinno być
wykonywane w specjalnie do tego celu
przeznaczonych pomieszczeniach, ponieważ
istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia
innych elementów drewnianych i innych
materiałów olejem, co może prowadzić do
występów kraterów i innych wad obróbki
powierzchni.
WARUNKI PRACY

PRZECHOWYWANIE
•
•

•

INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
• Przed użyciem powłoki dokładnie ją wymieszaj.
• Koncentrat Bio najpierw miesza się w mniejszej
ilości Bio impregnatu w stosunku 1: 1, po czym
dodaje się pozostałą część oleju.
• Przed użyciem, w trakcie użytkowania, konieczne
jest wymieszać koloryzujący olej, aby zapobiec
osiadaniu pigmentów.
• Po jednym dniu suszenia dodatkowej warstwy
Bio impregnol HOW przenikanie pigmentu na
powierzchnię nie jest mozliwe.
INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
•
•

Zaleca dalszą obróbkę z:
449158 BIO IMPREGNOL HOW
478236 BIO IMPREGNOL WM
W celu stosowania innych powłok, skonsultować
się z serwisem technicznym.

Patrz
Karta
Charakterystyki
Substancji
Niebezpiecznej produktu oraz etykieta
Ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu
należy spalić ubrania nasączone olejem lub
całkowite zanurzyć je w zbiorniku z wodą.

UWAGI
UWAGI

•

SYSTEMY POWŁOK
•
•
•
•

24
miesięcy
w
oryginalnie
zamkniętym
opakowaniu, w temperaturze do + 35 ° C.
W przypadku pojawienia się
skóry na
powierzchni oleju w otwartym pojemniku, usunąć
skórę całkowicie lub przelać przez sito. Po użyciu
przechowywać go w mniejszym odpowiednio
oznakowanym pojemniku w taki sposób aby olej
maksymalnie go wypełniał.
Ochrona
przed
bezpośrednim
światłem
słonecznym.

•

•
•

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.
Produkty pakować w woskowanym papierze.

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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