
PASTY BARWIACE

COLOREX Atest PZH: HK/B/0164/2009

UNIWERSALNY KONCENTRAT 
PIGMENTOWY

• łatwy w stosowaniu
• szeroka gama kolorów
• uniwersalny – do farb wodnych i rozpuszczalnikowych

COLOREX jest wodną dyspersją pigmentów z dodatkiem środków pomocniczych pozwalających go mieszać także z  
wyrobami rozpuszczalnikowymi. Przeznaczony jest do barwienia na wybrany kolor gotowych farb wodorozcieńczalnych i  
rozpuszczalnikowych:  farb  emulsyjnych,  emalii  olejno-ftalowych,  nitrocelulozowych,  chlorokauczukowych..  Niektóre 
kolory, przedstawione w karcie kolorów, można stosować na zewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU
lepkość (kubek Forda φ 4mm), 200C [s] 80 – 140
gęstość [g/cm3] 1,00 – 1,70
pH 7-8,5

SPOSÓB STOSOWANIA
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• opakowanie przed użyciem intensywnie wstrząsnąć w celu ujednolicenia jego zawartości
• w celu dobrania odpowiedniego koloru barwionej farby zaleca się wstępne zmieszanie COLOREXU z farbą w mniejszej  

próbce i podsuszenie na ścianie (farby wodne można suszyć za pomocą wentylatora lub suszarki do włosów), ewentualnie  
skorygować uzyskany kolor dodając odpowiednią ilość COLOREXU lub farby

• po  ustaleniu  proporcji  ostateczne  kolorowanie  należy  przeprowadzić  w  takiej  ilości  aby  była  wystarczająca  na  całe 
malowanie

• dodatek powyżej  10% obj. do farb szybkoschnących może spowodować wydłużenie czasu wysychania oraz obniżenie 
połysku, a w farbach emulsyjnych spadek ich właściwości wytrzymałościowych

• farbę z dodatkiem COLOREXU nanosić na podłoże zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie farby
• nie dodawać do wyrobów utwardzanych wilgocią

PARAMETRY MALOWANIA FARBĄ Z DODATKIEM COLOREX’u

METODY NAKŁADANIA

PARAMETRY MALOWANIA
lepkość farby dodatek 

rozcieńczalnika
średnica dyszy 

pistoletu
ciśnienie 
natrysku

zalecana 
ilość 

warstw[s] [%] [mm] [MPa]
pędzel, wałek

natrysk pneumatyczny wg zaleceń dla danej farbynatrysk hydrodynamiczny

OKRES GWARANCJI: 24 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIA: butelki z  tworzyw sztucznych 100 ml,  500 ml

DOSTĘPNE KOLORY: 28 kolorów zgodne z kartą kolorów, intensywność zależna od rodzaju użytej farby

WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu 
pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. 
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.
Temperatura przechowywania +5oC

FFiL NIE KAŚ Ż  S.A.
Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22
www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl 
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