VEDELPIGMENDID
VEDELPIGMENDID on veega
lahjendatud tööstuslikud pigmendid,
mille eesmärk on kergem pigmentide
kasutamine, oluliselt puhtam
töökeskkond ja kirkam värvitulemus.
Toote baaskomponent koosneb
raudoksiidist või karbonoksiidist ja ei
ole keskkonnakahjulik. Teatud
värvitüübid eeldavad lisaks ka muude
ühendite kasutamist. Vedelpigment
seguneb optimaalselt betoonimassi,
saavutades ühtlase ning intensiivsema
betooni värvumise. Vedelpigment on
lihtsasti pumbatav.
KASUTUSVALDKONNAD
VEDELPIGMENTE võib kasutada
tänavakivide tegemiseks, värvilise
betooni tarvis, betoonelementidele,
müratõkke-seintele jne.
VÄRVIVALIK
Värvid töötatakse välja vastavalt kliendi
soovile, kasutades selleks retseptuuri
pigmentide põhivärvi-toonidest.
Saadaval on põhivärvidest must,
punane ja pruun, seda heledast
tumedani, vastavalt lõpptarbija
nõudmistest.
PAKENDAMINE
Materjal on pakendatud 1000kg
plastik-kottidesse, mis on fikseeritud
tugipostidega kaubaaluse külge,
proovinäidiste puhul väljastatakse ka
kuni nõudes. Miinimumtoodang on
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500kg, väiksemate koguste korral
tuleks eraldi kokku leppida.
SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE
Säilitada ja ladustada temp.üle +5ºC.
Vältida tuleks ka kõrgeid temperatuure,
eriti otsest
päikesekiirgust, samuti aga tuleks
hoida ka külma ja pakase eest. Toodet
on soovitav enne kasutusele võttu läbi
segada. Peale kasutamist sulgeda
nõu.
VEDELPIGMENTI tuleks enne
protsessis kasutamist segada.
OHUTUS
Materjali käitlemisel tuleb järgida üldisi
keemiliste ainetega töötamise
ettevaatusabinõusid.
KEEMILISKEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD
NÄITAJAD
Olek:
vedel slurr
Välimus:
sõltuvalt toonist
Baasaine:
raudoksiidid
Kuivainesisaldus:
üldiselt 30 - 60
massi-%
Tihedus:
1.45 - 2.0g/cm³
pH tase:
7 +/- 2
Kloriidisisaldus:
< 0.10 massi-%
Kasutustemp.
alates +1 °C
Säilivusaeg
ligikaudu 1
aasta
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