
 

www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/08/2020
Condiţiile generale de vânzare şi
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/2

Familie
Protech

Tip de produs
Prafuri colorate şi pigmenţi

Linii de produse
• Opus
• Sanageb

Categorii funcţionale
• Învelişuri protective (gleturi)
• Vopsiri protective

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Praf

Descrierea generală a produsului
Prafuri colorante naturale cu stabilitate mare, cu o gamă largă de pigmenți minerali inclusiv
ocru galben, ocru cafeniu-roșcat intens, sol verde, sol ars, pentru pigmentarea de tencuieli,
vopsele etc.

Consum
Dozajul orientativ ca pigment pentru mortaruri, tencuieli și chituri este de aproximativ 3-7%
din greutate, în raport cu greutatea materialului anhidru ce trebue pigmentat. În cazul
vopselurilor, dozajul orientativ va fi de 5-10%, din greutate.

Domenii de utilizare
Pigmentarea de tencuieli, mortare, vopsele etc.

Caracteristici fundamentale
Conservare:
12 luni

Consum (% din greutatea agregatelor):
3-10 %

Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

Culori disponibile
Sanacolor

Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Apă • Tencuieli

• Picturi murale şi tencuieli

Aplicare
Utilizarea prafurilor colorante naturale SANACOLOR este extrem de simplă:
- în cazul mortarului, tecuielilor etc. pigmentul trebuie adăugat treptat și uniform în mixer,
continuând amestecarea până când soluția este omogenă. Doza indicativă în acest caz este de
aproximativ 3-7% din greutate, raportat la greutatea materialului anhidru ce urmează a fi
pigmentat.
- În cazul vopselelor, se recomandă întâi dispersarea pigmentului în apă și apoi adăugarea
soluției la vopsea. Doza indicativă în acest caz va fi de 5-10% din greutate.

Stocarea şi conservarea
A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele
directe ale soarelui.

PRT.0144
SANACOLOR
Prafuri colorante naturale pentru
pigmentarea tencuielilor,
vopselelor etc.

Cod vamal
2821 2000
 

Ambalaje
- Sac 25 kg
- Borcan 750 g
- Borcan 500 g
 

Aplicare
- Adăugare la alţi componenţi
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Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Este oricum necesar efectuarea de teste preliminare de adaptare în funcție de pigmentarea
dorită și de baza de pigmentat.

SANACOLOR este produs/distribuit de
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