Wijzonol ALK-pasta 20 - 30 series
Productomschrijving
Kleurpasta’s, aromaatvrij, voor het aankleuren
van oplosmiddelhoudende alkyd lakken. Zowel
voor ‘In-plant’ als “Point of Sales (POS)”
kleurenmengsystemen.
Belangrijkste producteigenschappen
• Uitstekende verdraagzaamheid
• Hoge stabiliteit in canister mengmachine
• Geproduceerd in eigen fabriek
• Minimale variatie tussen batches
• Aromaat vrij
• Hoge dosering aan verf mogelijk
• Nagenoeg geen invloed op verfeigenschappen
Waarvoor te gebruiken?
Wijzonol Alkyd kleurpasta’s worden ingezet voor het aankleuren van oplosmiddelhoudende alkyd lakken.
Zowel voor ‘In-plant’ als “Point of Sales (POS)” kleurenmengsystemen. Zelfs wanneer hoge doseringen
worden gebruikt (tot 25%) is de impact op de verfeigenschappen, zoals glans, houdbaarheid, viscositeit,
uitzakken en droogtijd minimaal.
Milieu en gezondheid
Vlampunt
Veiligheidsvoorschriften

Opslag en gebruik
Maximale
gebruikstermijn
Opslag

38 °C
Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid,
gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste
versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

24 Maanden (in onaangebroken verpakking)
In gesloten originele verpakking op een koele (5 - 35 ⁰C), droge, vorstvrije
plaats.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
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8000 AE Zwolle

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt
regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade
die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.
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