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Przykłady zastosowania
▪ Barwienie mas reakcyjnych z grup produktów COSMO®

PU, COSMO® EP i COSMO® HD

Właściwości szczególne
▪ wysoko skoncentrowana
▪ przy zachowaniu wyznaczonych dodawanych ilości nie

wpływa na właściwości klejenia zabarwionych systemów
klejowych

Dane techniczne

Baza pigmenty kolorów w oleju parafinowym

Barwa w utwardzonym stanie ok. RAL 3001 Czerwony sygnałowy

Gęstość zgodnie z EN 542 przy +20 °C ok. 0,96 g/cm3

Temperatury obróbki Produkt usługa od +5°C do +30°C

Wskazówki dotyczące obróbki
Przed obróbką aklimatyzować produkt.
Przed użyciem wymieszać/wstrząsnąć do uzyskania jednolitej masy!
Wymienione powyżej masy reakcyjne wymieszać do powstania jednolitej masy w wyznaczonej proporcji mieszanki.
Dodawać stopniowo pastę barwiącą, aż do uzyskania wybranego odcienia masy (dodatek 0,5 ‑ 1,5 % w zależności od masy
reakcyjnej) i zhomogenizować.

Ważne wskazówki
Produkt może być wykorzystywany wyłącznie przez przeszkolony personel w wyspecjalizowanych zakładach!
Nasze instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe treści techniczne są tylko
ogólnymi instrukcjami; opisują wyłącznie właściwości naszych produktów (informacje dotyczące wartości / ustalone wartości w
momencie produkcji) i wydajność, ale nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego. Z powodu
różnorodności zastosowań danego produktu i określonych specjalnych warunków (np. parametry obróbki, właściwości materiału
itp.), użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych prób; nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki
zastosowań udzielane w formie ustnej lub pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące.
Należy także przestrzegać informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa!

Czyszczenie
Pastę barwiącą można usunąć z gładkiego, niechłonnego podłoża za pomocą środka COSMO® CL‑300.120 i
COSMO® CL‑300.150.
W przypadku chłonnego podłoża i odzieży roboczej nie można usunąć środka bez pozostawiania resztek.

Przechowywanie
Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie, w suchych warunkach, w temperaturze od +15 °C do +25 °C, przechowywać w
miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.
W transportach o standardowym czasie trwania zachowywać temperaturę od -30 °C do +35 °C.
Możliwość przechowywania w nieotwartym oryginalnym opakowaniu: 12 miesięcy.
Obecność wypukłości i wklęsłości na dostarczanym pojemniku jest zjawiskiem normalnym.
Zaschnięte pasty barwiące COSMO® SP‑620 można przywrócić do postaci zawiesistej za pomocą środka COSMO® CL‑300.150.

Forma dostawy
50 ml butelka PE z dozownikiem

COSMO®SP-620.130
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Inne wielkości opakowania na żądanie.

COSMO®SP-620.130


