RENOVA KÁDFELÚJÍTÓ
Színező paszta
MŰSZAKI ADATOK:
Felépítés: Oldószerszegény, epoximűgyanta kötőanyag alapú, pigmenteket és adalékanyagokat
tartalmazó, a RENOVA kádfelújító zománcfesték színezésére szolgáló paszta.
BTO 2430129910
Választék:
RENOVA KÁDFELÚJÍTÓ SZP. bahama
RENOVA KÁDFELÚJÍTÓ SZP. fekete 300
RENOVA KÁDFELÚJÍTÓ SZP. sárga 400
RENOVA KÁDFELÚJÍTÓ SZP. okker 450
RENOVA KÁDFELÚJÍTÓ SZP. narancs 480

RENOVA KÁDFELÚJÍTÓ SZP. zöld 600
RENOVA KÁDFELÚJÍTÓ SZP. kék 700
RENOVA KÁDFELÚJÍTÓ SZP. vörös 800
RENOVA KÁDFELÚJÍTÓ SZP. piros 821

Alkalmazási terület: Elsősorban RENOVA kádfelújító zománcfesték „A” komponensének színezésére
szolgáló paszta.
Az ÁNTSZ az OTH 2395/ 2003 sz. engedélyben a termék ivóvíz-ellátásban való alkalmazását max.
45ºC -ig engedélyezte.
Minőségi jellemzők:
Külső
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992)
120 oC-on, 1 óra
Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994)
mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 20 oC-on

színes, homogén szuszpenziók
min. 92 %
sűrű, nem mérhető
1,55 g/m3

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva a gyártástól számított 6
hónapig.
A színező paszta fagyérzékeny, nem tárolható + 5Cº alatti hőmérsékleten.
Csomagolás: 0,15 literes litografált dobozban, nettó 0,15 kg.
Alkalmazás: A RENOVA kádfelújító zománcfesték „A” komponensének színezésére alkalmas. A
színező pasztát használat előtt jól fel kell keverni, majd a kívánt szín elérése céljából a kádfelújító
zománc „A” komponenséhez kell keverni.
A RENOVA kádfelújító zománcfesték „A” mennyiségét a hozzákevert Színező pasztával együttesen kell
4,5 tömegrésznek tekinteni, és ehhez kell a RENOVA „B” komponenst 1 tömegrészben hozzáadni,
hogy a térhálósodás teljes mértékben megtörténjen. A RENOVA kádfelújító zománccal történő
munkavégzéshez szükséges használati, és kezelési útmutatót kérje a gyártótól.
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A RENOVA színező paszta önmagában is alkalmazható 4,5 tömegrész Színező paszta + 1 tömegrész
RENOVA „B” komponens összekeverésével. Az elegy tulajdonságai és felhordhatósága megegyezik a
4,5 tömegrész RENOVA „A” + 1 tömegrész RENOVA „B” komponens összekeverésével készített
elegyével, így annak leírása szerint kell eljárni.
Hígítás: Nem szükséges, de lehetséges EPAMIN hígító 214-gyel.
Tűzvédelmi előírás: III. Mérsékelten tűz- és robbanásveszélyes!
Bár a RENOVA kádfelújító zománc és a színező paszta is minimális mennyiségű oldószert tartalmaz,
felhordásánál, a munkaeszközök tisztításánál alkalmazott hígító-oldószerek (EPAMIN hígító 214) a kis
légterű, rosszul szellőztethető (pl. lakótelepi) fürdőszobákban robbanásveszélyes elegy kialakulását
okozhatják.
Ezért fokozottan figyelemmel kell lenni az alábbiakra: Nyílt lángot használni, szikrát okozó
tevékenységet (villanykapcsoló működtetése) végezni a felhordás idején és az azt követő alapos
szellőztetésig (kb. 6 óra) tilos!
Egészségre káros anyagtartalom: epoxi gyanta < 50 %, 1-metoxi-2-propilacetát 1-5 %
VOC tartalom: 288 g/l
Figyelmeztető mondatok:
H 315 Bőrirritáló hatású.
H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.
EUH 205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
A z óvintézkedésre utaló mondatok:
P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.
P 210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.
P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy
rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek
azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt
adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.
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