Stone Ink

Folha de dados técnicos
Característica:
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AKEMI ® Stone Ink é um concentrado de cor fino à base de solvente. O produto é
caracterizado pelas seguintes propriedades:

- fácil de misturar
- solução clara e, portanto, sem sedimentação dos corantes
- penetração muito boa no sistema de poros e fissuras de pedras naturais e artificiais

Área de operação:

AKEMI ® Stone Ink é usado para colorir pedra natural porosa e rachada, concreto e pedra
artificial em conexão com AKEMI ®
Darkener Plus, AKEPOX 1000 series ou AKEPOX ® 1016 micro filller. Isso pode intensificar
ou alterar a cor da pedra.

Instruções de uso:

1. Agite antes de usar.
2. Até um máximo de 30% de tinta Stone no Darkener Plus, máx. 5% na série AKEPOX 1000 ou
máx. 10% em AKEPOX

®

1016 Micro Filler adicionar no componente A.

3. Misture bem até obter uma cor homogênea.

Instruções Especiais:

- Durante o processamento, AKEMI ® A luva líquida será aplicada.
- AKEMI ® Misture Stone Ink no produto a ser colorido imediatamente antes de usar.
- Produto em excesso ou insuficientemente agitado pode levar ao endurecimento incorreto de
AKEPOX ® 1016 chumbo.
- Devido a reações químicas quando usado em AKEPOX ®
1016, a cor pode mudar durante o processo de cura.
- As superfícies de pedras coloridas perdem a força da cor quando expostas à luz solar.
- Esvazie totalmente o recipiente para o descarte adequado de resíduos.

Especificações técnicas:

Armazenamento:

Cor:

preto, azul, marrom, marrom dourado, vermelho, verde aproximadamente 1,0

Densidade:

g / cm³

2 anos no recipiente original bem fechado em um armazenamento fresco, mas sem
gelo

Instruções de segurança:

Observe a ficha de dados de segurança.

Observe:

As informações acima foram criadas de acordo com os mais recentes desenvolvimentos e
tecnologia de aplicação em nossa empresa. Devido ao grande número de diferentes fatores de
influência, essas informações, bem como outras informações verbais ou escritas relacionadas ao
aplicativo, só podem ser de natureza não vinculativa. O usuário está em
Antes da utilização, testar o produto em um local discreto ou fazer uma amostra
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