ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Универсален оцветител
Удобно оразмерени оцветители за декоративни покрития от линията
Adicolor Sogni Lines
Предварително нюансираните оцветители са предназначени
специално за оцветяването на всички декоративни покрития от
линията Adicolor Sogni, съгласно формулите, посочени в съответната
цветова таблица на всеки продукт, или за създаването на нови
цветове по Ваш вкус. Изключително лесни и удобни за употреба.
Оцветители са в опаковки от 250 мл, 8 бр в кашон.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
За тониране на широка гама от декоративни покрития от линията Adicolor Sogni Lines
ЦВЕТОВЕ:
Основните 24 цвята от DT01 до DT24 може да бъдат използвани за всички декоративни
покрития без трите стуко ефекта (Venexian Faux, Marmorino и Mizaar).
През 2011 г. Ние добавихме НОВИ 24 оцветители отново в опаковки от 250 мл на мястото на
MZ пигментите, използвани за стуко гамата: Venexian Faux, Marmorino и Mizaar. За тези
продукти се използват същите формули, посочени в каталога, като просто се заместват MZ
пигментите със същото количество от НОВИТЕ ОЦВЕТИТЕЛИ както следва:
Нов оцветител
DT25
DT26
DT33
DT44
DT55
DT66
DT77
DT88

Предишен MZ Нов оцветител
= MZ 11
DT91
= MZ 22
DT92
= MZ 33
DT93
= MZ 44
DT94
= MZ 55
DT95
= MZ 66
DT96
= MZ 77
DT97
= MZ 88
DT99

Предишен MZ Нов оцветител
= MZ 91
DTX01
= MZ 92
DTX02
= MZ 93
DTX03
= MZ 94
DTX04
= MZ 95
DTX05
= MZ 96
DTX06
= MZ 97
DTX07
= MZ 99
DTX08

Предишен MZ
= MZ 01S
= MZ 02S
= MZ 03S
= MZ 04S
= MZ 05S
= MZ 06S
= MZ 07S
= MZ 08S

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:
Разбъркайте добре оцветителя преди употреба, след което добавете
необходимото количество към декоративното покритие, съгласно
формулата, дадена в каталога на съответната боя. Разбъркайте добре
боята преди да пристъпите към нанасяне.
Формулите са дадени за количество ⅓ или ⅔ от кофичка или като 1 или 2
оцветителя в дадена опаковка боя. Етикетът на кофичката има две линии,
за да ви даде представа за делението от ⅓ или ⅔ от оцветителя.
Теразид ЕООД
София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: office@adicolor.bg,
www.adicolor.bg

РАЗРЕЖДАНЕ:
готова за употреба
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
вискозитет (при 20°C): ..................
съдържание на твърди частици (%):
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) .........
максимална стойност: 200 гр/л)

около 12 000 mPa.s
18 ± 1
88 ± 1 гр/л (Кат. L BA от 2010,

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
Не съхранявайте или използвайте при температури на въздуха или повърхността под 5°C и
над 28°C.
Продуктът се утаява, затова разбъркайте добре преди употреба.
Предпазвайте от замръзване.
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
топла вода
Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условията и възможностите за
използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена
добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без
предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.

