Technické informace

MEISTER Farbpigmente
Výrobek

Minerální pigmenty nebo směsi pigmentů sestávající např.
z pigmentů oxidu železitého (černý oxid, žlutý oxid), žáruvzdorné do 140 °C.

Použití

Pro barevné tónování minerálních suchých omítek, např. MEISTER Decostone.
Bílá omítka se dodává s příslušným množstvím barevného pigmentu a omítka
se barví na místě pomocí sáčků s barvami.

Balení

Sáček PE podle barevného odstínu s objemem asi 10–1 000 g.

Spotřeba

Sáček s barvou pro tónování 1 sáčku suché omítky.

Barevný odstín

Betongrau 1, Betongrau 2, Schiefer 10 pro MEISTER Decostone.

Důležité pokyny

K barvení minerálních suchých omítek se používají pigmenty oxidu železitého.
Vzhledem k barevným odchylkám pigmentů nelze vyloučit odchylky od
barevného odstínu. Proto je třeba před aplikací zkontrolovat barevný odstín,
zejména v případě různých dodávek.
Respektujte:
Barevné minerální omítky mohou schnout různě v závislosti na podmínkách
schnutí. Mohou se vyskytnout drobné změny barevného odstínu a zakalené
skvrny.

Zpracování

Barevné pigmenty se musí rozložit ve vodě. Za tímto účelem dejte do míchací
nádoby trochu vody k naředění. Do vody přidejte obsah sáčku s barvou a
dobře promíchejte. Přidejte další vodu k naředění a pomalu přidávejte obsah
sáčku MEISTER Decostone. Konzistenci pro zpracování upravte zbývající
vodou k naředění a intenzivně míchejte míchadlem, nejlépe výkonnou metlou,
dokud není barva stejnoměrná a suchý pigment zcela rozpadlý a homogenně
rozložený.

Doporučení ke zpracování

Zpracovávání provádějte mezi +5 °C a +25 °C teploty vzduchu a podkladu a
neaplikujte, pokud hrozí nebezpečí mrazu nebo na přímém slunci.

Skladování

Nezávisle na teplotě, ale chraňte před mokrem a vlhkostí.
V suchém prostoru lze skladovat přibližně 12 měsíců.

Znečištění

Dobře zakryjte okenní skla, římsy a kamenné desky.
Nevyhnutelné skvrny a stříkance ihned odstraňte velkým množstvím vody. Po
použití pracovní přístroje umyjte vodou.
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Informace v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a
zkušenostech a jejich účelem je poskytnout informace o našich výrobcích a jejich
možném použití. Neujišťují o určitých vlastnostech výrobků a jejich vhodnosti pro
konkrétní použití. Aplikaci a vhodnost výrobku musíte na vlastní odpovědnost v
jednotlivých případech u objektu vyzkoušet na podkladu.

