ARCOCEM BASIC
Pigmenten Top Ciment

Vloeibaar kleurconcentraat voor het kleuren van microcement Top Ciment.
• Zwart, Wit, Geel, Groen, Oranje-Rood, Blauw.

Omschrijving
• Hoge alkali weerstand.
• Hoge stabiliteit van kleur en geschikt voor buitentoepassingen.
• Op waterbasis, niet vlambaar.

Rendement
Dosering afhankelijk van de kleur.

Technische data
BASIS

wit

zwart

geel

Dichtheid g/mL

2,10

1,56

1,62

Viscositeit s (copa Ford 4)

16,53

11,69

12,91

BASIS

groen

oranje-rood

blauw

Dichtheid g/mL

1,91

1,17

1,07

Viscositeit s (coppa Ford 4)

28,78

11,22

15,53

Toepassing
Het product in gebruik mag niet met andere vloeistoffen gemengd of verdund
worden. Flink schudden voor gebruik.
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Speciale voorzorgsmaatregelen
Om te voorkomen dat het produkt te droog of te dik wordt sluit men de dop na
ieder gebruik. Dit produkt is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale
gebruiksomstandigheden. Dit produkt bevat geen schadelijke stoffen die volgens de
huidige wetgeving speciale labeling vereist.

Verpakking
Verpakt in plastic flessen van 1 liter.

Opslagcondities en houdbaarheid
Het product moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking
beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een
droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het
zonlicht. Het is 6 maanden houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.

Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke
instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen
om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn
beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een
nieuwe editie.
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