CORANTES TINTING HOME FACHADAS

Código do produto: T915

Descrição
Corante à base de água de elevada concentração para utilizar em máquinas tintométricas TINTING HOME.
A sua ampla gama de corantes permite obter uma grande variedade de cores através de múltiplas combinações.
Ampla compatibilidade.
Grande rendimento.
Sem compostos orgânicos voláteis ( VOCfree)
Sem Alquifenois (APEOfree)
Podem-se obter vários tons.
Fácil incorporação às bases mediante máquina tintométrica e agitação.
Elevada concentração.
Fácil incorporação.
Utilizar em exteriores.
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Campos de Aplicação
Adição sobre bases aquosas. Adequado para a obtenção de uma grande variedade de cores, em tons pastel e grau médio.

Dados Técnicos
Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,07 - 1,95 Kg/l ( segundo a cor)

Apresentação

4l

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Para mais informações técnicas dos corantes ver anexo Corantes Tinting Home Elevada Decoração.
Seguir o procedimento indicado nas instruções do equipamento Tinting Home.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses
na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no
esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar
desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2015-08
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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