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Tehnični list/art.št: CT 451

Izdano: 0-04-11KÖSTER UC Pigmentna pasta

Anorganska pigmentna pasta brez topil za pigmentiranje KÖSTER UC
100, 200 in 300
Lastnosti
KÖSTER UC Pigmentna pasta je zelo učinkovita anorganska
pigmentna disperzija. KÖSTER UC Pigmentna pasta ima že v majhnih
količinah velik učinek obarvanja kadar jo uporabljamo z izdelki
KÖSTER UC 100, KÖSTER UC 200 in KÖSTER UC 300.

Tehnične lastnosti
Barva pb. peščeno siva,

ostalo na povpraševanje
 trenutno na razpolago še:

kremno rumena
zelena
rdeča
rjava

Področje uporabe
KÖSTER Pigmentna pasta za barvanje KÖSTER UC 100, KÖSTER
UC 200 in KÖSTER UC 300.

Nanos
Za navodil vmešanja prosim glejte tehnično dokumentacijo KÖSTER
UC 100, KÖSTER UC 200 in KÖSTER UC 300.

Poraba
Ena kartuša na en komplet KÖSTER UC

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistite s KÖSTER Univerzalnim
čistilom.

Pakiranje
CT 451 450 310 ml / 450 g kartuša

Shranjevanje
Shranjujte pri temperaturah med + 5 °C in + 25 °C.
Zaščitite pred zmrzaljo.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 12
mesecev.

Varnostna navodila
Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice.
Pri delu upoštevajte vse državne in lokalne varnostne prepise.

Uporabljeni tehnični listi
KOSTER UC 100 Št. art. CT 251 026
KOSTER UC 200 Št. art. CT 252 020
KÖSTER UC 300 Št. art. CT 253 010
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art. X 910 010
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov.Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 
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