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PIGMENTOS MIXING IMOBILIÁRIO (BRASIMIX)
BL 48...(conforme cores)
Disponível nas embalagens de: ¼ (900ml).

Descrição:

Concentrado de pigmento especialmente desenvolvido para obtenção de cores no sistema
tintometrico Brasimix. Corantes produzidos com pigmentos, orgânicos e inorgânicos, cargas
inertes, resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir
qualquer tipo de tinta látex . São ideais para máquinas de tingimento em lojas, para tingir
produtos de uso arquitetônico no sistema Brasimix.

Uso e Aplicações:

Indicado para tingir tintas látex, acrílica, texturas e esmalte a base de água e esmalte
sintético base de solventes. Disponível em 12 cores básicas e quando misturados nas bases,
possibilitam a obtenção das mais diversas tonalidades. Indicado para pinturas de paredes
externas e internas. A linha Base de corantes da Brasilux Tintas associa a alta qualidade,
com alto ganho de rendimento e durabilidade tornando muito mais atraente a relação
custo/benefício.

Códigos e
Densidades

BL 48.02.170.01 – Amarelo ZC
BL 48.02.171.01 – Amarelo RT
BL 48.02.172.01 – Amarelo US
BL 48.02.173.01 – Amarelo ZT
BL 48.03.174.01 – Azul MS
BL 48.05.176.01 – Branco XT
BL 48.15.178.01 – Preto TT
BL 48.22.179.01 – Verde LS
BL 48.23.182.01 – Vermelho RS
BL 48.23.183.01 – Vermelho VT
BL 48.43.184.01 – Violeta FT
BL 48.43.187.01 – Rosa MM

Instruções Gerais:

Produto pronto para uso. Antes de transferir o produto para o reservatório da máquina, agite
a embalagem de cabeça para baixo durante 1 minuto. Utilizar agitador mecânico, agitar pelo
menos 3 min. antes de abrir a embalagem. Depois de abrir a embalagem, homogeneizar
com espátula apropriada, removendo o conteúdo acumulado nas bordas do mesmo. Uma
homogeneização adequada do concentrado é importante para conseguir a reprodutibilidade
de cores.
Produto fabricado sobre rigoroso controle de qualidade. Suas características serão mantidas,
desde que sejam corretamente armazenadas e seguidas as instruções de uso. Cores em tons
plenos podem apresentar pequenas diferenças, mas não comprometem o resultado final. Não
utilizar após data de validade.

Normas de
Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. .
Não inalar os vapores. Após a manipulação lavar as mãos cuidadosamente. Não comer,
beber nem fumar durante a manipulação. Conserve a embalagem fechada, em local coberto,
fresco e seco. Mantenha fora do alcance das crianças. Levante com cuidado o peso bruto que
exceda 10kg. Evitar o contato com a pele, olhos ou com a roupa. Em caso de contato
acidental com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância durante pelo
menos 15 minutos. Em caso de ingestão enxágue a boca. NÂO provoque vômito. No caso de
irritação das vias respiratórias, remover a pessoa para local ventilado. Contate um CENTRO
DE INTOXICAÇÃO local ou um médico se sentir indisposição. Se você precisa ver um
médico, tem uma embalagem ou o rótulo. Para limpeza use água, detergente neutro e
esponja macia. Não perfure, não queime e não reutilize a embalagem. Não volcar em
drenagens ou cursos de água. Descarte a embalagem de acordo com as regulações locais,
nacionais e internacionais. Solicite a Ficha de Segurança deste produto ao seu distribuidor
.http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.
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PE: 1,235 g/cm3
PE: 1,825 g/cm3
PE: 1,190 g/cm3
PE: 1,335 g/cm3
PE: 1,145 g/cm3
PE: 1,975 g/cm3
PE: 1,490 g/cm3
PE: 1,500 g/cm3
PE: 1,395 g/cm3
PE: 1,850 g/cm3
PE: 1,475 g/cm3
PE: 1,165 g/cm3

