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PIGMENT 

KONCENTRÁT 40 ml 
pigmentová pasta na ručné 

farbenie farieb a omietok 

▪ kompatibilný s výrobkami značky FOX 

DEKORATOR  

▪ 21 dostupných farebných odtieňov  

▪ jednoduché dávkovanie 

        

 
  

 

VLASTNOSTI 
 
Kompatibilný s výrobkami značky FOX DEKORATOR.  

 

21 dostupných farebných odtieňov. 

 

Jednoduchá aplikácia. 

 

URČENIE 
 
PIGMENT KONCENTRÁT 40 ml - pasty na farbenie 
dekoratívnych výrobkov značky FOX DEKORATOR:  farieb, 
omietok a lakov. Je možné ich použiť na farbenie výrobkov 
od iných výrobcov. Predtým by sa mal však vykonať test 
kompatibility PIGMENTOV s týmito výrobkami. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Hustota cca 1,8 g/cm³ 

Teplota použitia od +5 °C do +30 °C 
pH 7 -8,5 

Riedidlo 

voda (v prípade 
potreby riediť čistou 

vodou v pomere  
5 - 10 % 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FARBENIE 
 
Príprava výrobku  
Výrobok je pripravený na použitie. Pred začatím práce je 
potrebné ho dôkladne pretrepať aby sa zjednotila konzistencia.  
 
Aplikácia  
Do farbeného výrobku aplikujeme tubku PIGMENTU 
KONCENTRÁTU s objemom 40 ml a starostlivo premiešame.  
V závislosti od očakávanej intenzity farby použijeme vhodné 
množstvo tubok. Približné vzorky farebných odtieňov výrobku, 
zhotovené  na základnom nátere Initium, sú uvedené na tubke 
PIGMENTU KONCENTRÁTU. 
UPOZORNENIE! Farebné odtiene Atramentowe Niebo 
(Atramentová obloha) a Szmaragdowa toń (Smaragdová hlbina) 
by sa nemali používať na farbenie  vápenných výrobkov. 

 

BALENIE 
 
Tubka 40 ml. 

 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje post-reakčnú 
hmotu 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu  a 2-methyl-
2H-izotiazol-3-onu (3:1). Môže spôsobiť alergickú reakciu. 
Obsahuje biocídne látky: 
- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo 
[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión CAS:5395-50-6 
- post-reakčnú hmotu 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-
onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9 
Postupujte v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.  
 
Prepravujte a skladujte v hermeticky uzavretých 
originálnych a označených obaloch. Skladujte na suchom a 
chladnom mieste. Chráňte pred vysokými teplotami (nad 
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30 °C) a mrazom – výrobok mrzne a nenávratne stráca svoje 
úžitkové vlastnosti pri teplote pod 0 °C. Chráňte pred 
priamym slnečným žiarením. Doba použiteľnosti je 24 
mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 

 
 

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE 
 
Náradie očistite vodou s detergentom ihneď po použití, 
skôr ako prípravok zaschne. 
 
Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými 
pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa 
povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej 
stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním 
tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické 
listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia 
k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekorator.pl. 
 
Dátum aktualizácie: 2020-10-29 

 

http://www.fox-dekorator.pl/

