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LUXENS PIGMENT 

1. Opis 

Produkt przeznaczony do barwienia wodorozcieńczalnych farb, emalii i emulsji zewnętrznych oraz wewnętrznych. 

2. Właściwości 

Silnie barwiący; uniwersalny; trwały. 

 

3. Zastosowanie 

Produkt przeznaczony do barwienia wodorozcieńczalnych farb, emalii i emulsji zewnętrznych oraz wewnętrznych. 

Może być również przeznaczony do barwienia farb chlorokauczukowych, ftalowych, nitrocelulozowych, podkładów 

antykorozyjnych, tynków akrylowych, silikonowych i silikatowych, lakierów wodnych i rozpuszczalnikowych oraz 

preparatów bejcujących. 

 

4. Sposób użycia 

4.1. Przygotowanie wyrobu: 

Produkt przed użyciem wstrząsnąć ok. 30 sekund.  Można mieszać ze sobą kolory. 

Ze względu na różnorodność układów chemicznych przed zastosowaniem przeprowadzić próbę na małej ilości 

wyrobu barwionego.  

4.2. Sposób użycia: 

Dodawać do barwionego wyrobu do momentu uzyskania pożądanej barwy, nie więcej niż 10 % objętości 

barwionego materiału. 

 

4.3. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów 

Postępować wg instrukcji podanej przez producenta farby. 

4.4. Ograniczenia i uwagi 

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć, aż do zaniku 

charakterystycznego zapachu. Rozwarstwienie się wyrobu nie jest wadą. Kolory na etykiecie stanowią 

informację poglądową. 

 

5. Gramatura 

 

 

 

6. Okres ważności 

Data ważności i nr partii umieszczone na opakowaniu. 

 

7. Uwagi 

Chronić przed dziećmi. Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w 

temperaturze od +5 ºC do +30 ºC.  

  
 

 

 

Mieszanina ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów Niebezpiecznych, w 
związku z czym dla nie jest wymagane sporządzenie dla tej mieszaniny karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 
 

 

 

Kod towaru Gramatura Typ opakowania 
LMPI80 80 ml butelka plastikowa 


