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ARCOCEM PLUS

Ιδιότητες

 

Συμπυκνωμένη υγρή χρωστική ουσία για τον χρωματισμό του microcemento 
TopCiment.

• Βασικός πίνακας με τα 36 χρώματα της Topciment.

• Αναμειγνύεται εύκολα.
• Με βάση το νερό, δεν είναι εύφλεκτο.
• Χωρίς πλαστικοποιητές, διαλύτες, αμμωνία και χωρίς γαλακτοματοποιητές.
• Υψηλή σταθερότητα χρώματος, χρωστικές κατάλληλες για εφαρμογές σε εξωτερικούς 
χώρους.

Εφαρμογή
• Για να αποκτήσετε τα χρώματα του καταλόγου, πρέπει να τηρείται η δοσολογία 
που αναγράφεται στην ετικέτα, τόσο για την ποσότητα, όσο και για τον τύπο του  
microcemento που χρησιμοποιείται (Base, Fino, Deck ή Stone) καθώς επίσης 
και για τον τύπο του σφραγιστικού Topsealer WT.
• Ανακινήστε έντονα την χρωστική μέχρι να αποκτήσετε ένα ομοιογενές υγρό.
• Αδειάστε λίγο υγρό ανάμιξης σε ένα δοχείο, προσθέστε το σύνολο της 
χρωστικής και ανακατέψτε.
• Προσθέστε σταδιακά το microcemento και το υπόλοιπο του υγρού ανάμιξης 
στο ίδιο δοχείο μέχρι να αποκτήσετε το ιξώδες που απαιτείται για κάθε 
εφαρμογή και ένα ομοιογενές χρώμα.

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 στην επισήμανση της.

Ειδικές προφυλάξεις

Πλαστικά δοχεία διαφορετικού μεγέθους, ανάλογα με το χρώμα και την δόση.

Συσκευασία
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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 2017

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


