
 

 

 

 

 
 

PIGMENT 20 ml 
pasta pigmentowa do barwienia 

farb i tynków 

▪ kompatybilne z produktami firmy FOX  

▪ 21 dostępnych kolorów  

▪ do barwienia emulsji  

▪ łatwe dozowanie 

        

 

 
 

 
 

Właściwości 
 
Kompatybilne z produktami firmy FOX.  

 

21 dostępnych kolorów. 

 

Do barwienia emulsji. 

 

Łatwe dozowanie. 

 

Przeznaczenie 
 
PIGMENT 20 ml - pasty do barwienia produktów 
dekoracyjnych marki FOX: farb, tynków i lakierów. Możliwe 
jest zastosowanie ich do barwienia produktów innych 
producentów. Należy jednak wcześniej przeprowadzić test 
kompatybilności PIGMENTÓW z tymi produktami. 

 

Dane techniczne 

 
Gęstość ok 1,8 g/cm³ 

Temperatura stosowania od +5 °C do +30 °C 
pH 7 -8,5 

Rozcieńczalnik 
woda (w razie potrzeby 

rozcieńczyć czystą 
wodą w ilości 5 - 10 % 

 

 

Barwienie 
 
Przygotowanie produktu 
Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy 
należy intensywnie wstrząsnąć w celu ujednolicenia koloru.  
 
Aplikacja tubkę PIGMENTU o pojemności 20 ml należy 
zaaplikować do barwionego produktu i dokładnie wymieszać.  
W zależności od intensywności koloru należy użyć odpowiednią 
ilość tubek. Przybliżone wzory wybarwień są dostępne na tubce 
PIGMENTU. 

 

Opakowania 
 
Tubka 20 ml. 

 

Informacje o bezpieczeństwie 
 
Chronić przed dziećmi. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu  i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 
(3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
Zawiera produkty biobójcze: 
- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo 
[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6 
- masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9 
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. 
 
Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić 
przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C)  
i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie 
swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres 
przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
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Ważne informacje dodatkowe 
 
Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, 
bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.  
 
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią 
podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie 
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz  
z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie 
poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące 
wyrobowi dostępne są na www.fox-dekorator.pl. 
Data aktualizacji: 2020-10-19 

 


