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StoTint Aqua
Barwnik w formie koncentratu.
Bez środka wiążącego.

+5°C

Charakterystyka
Funkcja

Do zabarwiania powłok wodorozcieńczalnych

Optyka

10 tonów kolorystycznych

Zakres stosowania
Do wnętrz i na zewnątrz.
Do zabarwiania wodorozcieńczalnych powłok, którym stawiane są wysokie wymagania pod względem odporności na warunki atmosferyczne, mechaniczne obciążenia lub
stałości kolorów, jak np. farby wapienne, dyspersyjne, silikatowe, silikonowe, masy
szpachlowe i tynki cementowo-wapienne, silikatowe i silikonowe jak również organiczne, bezcementowe tynki.
W szczególności do zabarwiania StoLook Marmorino, StoLook Fondo, StoLook Effetto
i StoLook Lasura.
Nie nadaje się do stosowania jako samodzielna powłoka.
Nie nanosić na zawilgocone i zabrudzone powierzchnie.
Dane techniczne
Grupa produktów

Barwnik (koncentrat)

Podstawowe składniki

Dyspersja polimerowa, pigmenty mineralne, węglan wapnia, talk, woda, glikoeter,
alifaty, dodatki, środki konserwujące

Obróbka - Wskazówki
Temperatura obróbki

W zależności od powłoki, do której użyty został StoTint Aqua

Układ warstw

W zależności od powłoki, do której użyty został StoTint Aqua

Proporcje mieszania

Dodatek w ilości max 1%

Zużycie

Zużycie zależne od oczekiwanego efektu kolorystycznego lub ilości użytego barwnika.

Obróbka

Przed użyciem pojemnik silnie wstrząsnąć. Sprawdzić wzajemne dostosowanie powłoki i barwnika.
Stosować mieszanie mechaniczne w celu dokładnego rozprowadzenia pigmentu w
barwionej powłoce.
Po każdym użyciu pojemnik z barwnikiem dokładnie zamknąć – zapobiega to wysychaniu barwnika.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu

Forma dostawy
Opakowanie

Butelka 0,5 l lub opakowanie zbiorcze 10x0,5 l

Barwa

Ochra, umbra, czerwień tlenkowa, zieleń tlenkowa, czarny, cytrynowy, złotawo-żółty,
błękit kobaltowy, ceglasty, brązowy
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StoTint Aqua
Połysk

Zależny od stopnia połysku powłoki

Składowanie
Warunki składowania

Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem.

Czas składowania

Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).
Data przydatności do użycia zawarta w numerze szarży: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzień kalendarzowy 2009 roku).

Dodatkowe informacje
Bezpieczeństwo

Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code

M-DF02
Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej
skonsultować z przedstawicielem Sto.
Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań
i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00
fax +48 22 511 61 01
info.pl@stoeu.com

Nr rewizyjny
Obowiązuje od

StoTint Aqua/PL/020
11.05.2007

www.sto.pl
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