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ARCOCEM BASIC

Ιδιότητες

Κατανάλωση

Βάσεις χρωστικής

Τα Arcocem Basic είναι μια γκάμα χρωστικών ουσίων με βάση το νερό 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή της δόσης χρωματισμού του 
microcemento.

• Μαύρο, Λευκό, Κίτρινο, Πράσινο, Πορτοκαλοκόκκινο, Μπλε.

• Υψηλή αντοχή στα αλκάλια.
• Υψηλή σταθερότητα του χρώματος.
• Συμβατό με υδατικά συστήματα.

Ανάλογα με το χρώμα της δόσης που πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Εφαρμογή
Προϊόν έτοιμο για χρήση, δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται ή να αραιώνεται με 
άλλα υγρά. Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση.Χρησιμοποιούνται για να 
αποκτήσετε τις δόσεις για το χρωματισμό του microcemento σύμφωνα με τον 
πίνακα χρωμάτων.

Τεχνικά στοιχεία

2,10 1,56 1,62
16,53 11,69 12,91

1,91 1,17 1,07
28,78 11,22 15,53

ΒΑΣΗ 
Πυκνότητα g/mL
Ιξώδες s (Ford cup 4)

Λευκό Μαύρο Κίτρινο

Πράσινο Πορτοκαλοκκόκινο ΜπλεΒΑΣΗ 
Πυκνότητα g/mL
Ιξώδες s (Ford cup 4)
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Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται, 
χωρίς να υπάρχουν γραπτές οδηγίες. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την νομοθεσία.  Τα Δελτία 
Χαρακτηριστικών Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμα για τους επαγγελματίες.

Τελευταία έκδοση: Ιούλιος 2018

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στην κλειστή, αρχική του συσκευασία, να 
προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ 10ºC και  
30ºC, σε μέρος στεγνό και καλά αερισμένο, μακριά από την άμεση θερμότητα και 
το ηλιακό φως. Η διάρκεια ζωής είναι 1 χρόνος από την ημερομηνία παραγωγής, 
εφόσον αποθηκεύεται στις σωστές συνθήκες.

Συνθήκες αποθήκευσης

Για να μην στεγνώσει ή πήξει το προϊόν, κλείνετε το καπάκι μετά από κάθε χρήση. 
Αυτό το προϊόν δεν είναι τοξικό, επικίνδυνο ή εύφλεκτο, κάτω από κανονικές 
συνθήκες χειρισμού.
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία βλαβερή ουσία που επιφέρει, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς, περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά την επισήμανση 
της.

Ειδικές προφυλάξεις

Διαθέσιμο σε δοχεία του 1 λίτρου.

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και σαπούνι αμέσως μετά την χρήση.

Συσκευασία

Καθαρισμός των εργαλείων


