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                                       ALFACOLOR  
                       Pigmentové pasty pre tónovacie automaty      

 

 

Použitie 
Tónovacie pasty ALFACOLOR sú určené pre tónovanie vodou riediteľných emailov, omietkovín,  
fasádnych a maliarskych farieb. 
 
Schválenie 
Výrobok nie je stanoveným výrobkom podľa zákona o stavebných výrobkoch v platnom znení a nepodlieha 
povinnosti vydania vyhlásenia o parametroch. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných 
noriem. 
 
Zloženie 
Anorganické alebo organické pigmenty rozptýlené v zmesi glykolu a vody s prídavkom aditív.  
 
Odtiene 
Tónovacie pasty sa vyrábajú s nasledujúcim označením AX, BX, C, D, E, EX, F, GX, H, J, JX, KX, L, N, SX, 
V, VX, M, P, NX, PX, VL. Odtieň príslušnej pasty sa na etikete uvádza slovne za týmto označením. 
 
Aplikácia 
Pred aplikáciou je nutné pastu dôkladne premiešať. Tónovacie pasty sa pridávajú do vodou riediteľných 
farieb v množstve odporúčanom výrobcom. Dávkovanie a znášanlivosť s farbami iných výrobcov musí byť 
pred aplikáciou odskúšaná. Po nadávkovaní sa farba ihneď dôkladne premieša. 
 
Spôsob aplikácie 
Tónovací stroj alebo ručné dávkovanie. 
 
Riedenie 
Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť! 
 
Údržba 
Pomôcky po skončení práce umyť vodou. 
 
Skladovanie a preprava 
Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, při 
teplote od +5 ° C do +25 ° C. Prepravovať len pri teplotách od +5 ° C do +35 ° C. VÝROBOK NESMIE 
ZMRZNÚŤ. 
 
Záručná doba 
36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania. 
 
Upozornenie 
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. Používajte 
tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: 
viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk). 
 
Balenie 
0,9; 1,6 a 3 l. 
 
Dátum revízie: 16.8.2018 
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