ARCOCEM PLUS
Vloeibaar kleurconcentraat voor het kleuren van microcement Topciment.
• Kleurenkaart van 36 kleuren Topciment.

Omschrijving
• Gemakkelijk mengbaar
• Op waterbasis, niet vlambaar.
• Vrij van weekmakers, oplosmiddelen, ammoniak en vrij van emulgatoren
• Hoge stabiliteit van kleur en geschikt voor buitentoepassingen

Toepassing
• Om de kleuren van de catalogus te verkrijgen de dosering op het etiket
respecteren, zowel voor de hoeveelheid microcement als voor het type
microcement (microbase, microfino, microdeck, microstone)
• Goed schudden om een homogene vloeistof te verkrijgen
• Mengvloeistof (hars of wáter) in een emmer gieten, pigment toevoegen en
mengen.
• Microcement toevoegen en mengen tot een homogene massa en kleur
(normaliter minimaal 4 minuten)

Speciale voorzorgsmaatregelen
Verpakking goed gesloten houden en vermijd vorst en zeer hoge temperaturen.
In geval van contact met de huid wassen met water.

Verpakking
Verpakt in plastic flesjes van verschillende maten afhankelijk van kleur en dosis.
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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 3 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.

Laatste update: Juni 2017
Grupo Negocios PO, S.L.U./ ES-B97539076 / Rosas 33, 46940 Manises - Spain / +34 963 925 989
info@topciment.com / www.topciment.com

