
Productinformatieblad

Ralston ALK-colourant 20 - 30 series
 

Kleurpasta’s, aromaatvrij, voor het aankleuren van oplosmiddelhoudende alkyd
lakken. Zowel voor "In-plant" als “Point of Sales (POS)” kleurenmengsystemen.

Lichtechtheid van het pigment

(Blauwe wol schaal 1-8) **
(1=slecht, 8=excellent)

Buitenduurzaamheid van het
pigment

(ISO grijs schaal 1-5) **
(1=duidelijke verandering,

5=geen verandering)
Pigment index Pigment-

concentratie
van de

kleurpasta
(%)*

Dichtheid bij
20 °C (kg/l)

Voltoon (puur) Reductie
(1/25)

Voltoon (puur) Reductie
(1/25))

ALK 20 Wit PW6 60 1,72 8 8 5 5
ALK 21 Organisch

Geel
PY74 25 1,03 7 - 8 6 - 7 4 - 5 3

ALK 22 Organisch
Oranje

PO5 30 1,05 7 5 3 - 4 2

ALK 23 Organisch
Rood

PR112 25 1,00 7 - 8 6 4 - 5 3

ALK 24 Organisch
Violet

PV19 15 0,99 7 - 8 8 5 4 - 5

ALK 241 Blauw Violet PV23 10 0,97 8 7 - 8 4 - 5 4
ALK 25 Ftalo Blauw PB15:3 15 1,03 8 8 5 5
ALK 26 Ftalo Groen PG7 20 1,06 8 8 5 5
ALK 261 Oxyd Groen PG17 40 1,38 8 8 5 5
ALK 27 Oxyd Geel PY42 45 1,38 8 8 5 5
ALK 28 Oxyd Rood PR101 35 1,32 8 8 5 5
ALK 30 Zwart PBk7 10 0,98 8 8 5 5

  * Leveringsspecificaties zijn gebaseerd op kleurkracht op volume. Bovengenoemde pigment % zijn dan ook
indicatief.

** Gegevens volgens de pigment leverancier; de echtheden worden niet alleen door de pigment chemie
bepaald, expositie omstandigheden, ondergrond en kwaliteit van de verf kunnen eveneens van invloed zijn.
De waarden dienen dan ook als richtlijn, het uitvoeren van testen wordt geadviseerd.
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Ralston ALK-colourant 20 - 30 series
  • 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

TOEPASSING

TOEPASSING Ralston 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.

GEBRUIK

COMPATIBILITEIT De pasta’s zijn compatibel met veel decoratieve verven. Het is echter
wel aanbevolen om de compatibiliteit eerst te testen.

GESCHIKT VOOR HET
AANKLEUREN VAN

Oplosmiddelhoudende vette alkydhars verven
Oplosmiddelhoudende middelvette alkydhars verven
Oplosmiddelhoudende silicon alkydhars verven
Oplosmiddelhoudende high Solid alkydhars verven
Lijnolie verven
Oplosmiddelhoudende epoxy-esterhars verven
Oplosmiddelhoudende vinyl- en acrylaat verven
Oplosmiddelhoudende chloorrubber verven

GEBRUIKSINSTRUCTIE De kleurpasta’s zijn gebruiksklaar en mogen niet verdund worden,
wanneer ze in het kleurenmengsysteem gebruikt worden. Schudden
voor gebruik.

BASISGEGEVENS

BINDMIDDEL Alkydhars
VISCOSITEIT BIJ 20 °C 90 - 100 KU

Afhankelijk van de pasta.
FIJNHEID < 15 μm

KLEURKRACHT Gebaseerd op volume met tolerantie < 3 %.

MODULAIR SYSTEEM
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De kleurpasta’s zijn geselecteerd op basis van een zo breed mogelijk
kleurbereik voor binnen en buiten toepassing. Met 10 kleurpasta’s is dit
al mogelijk (Deco Basic). Hiervoor zijn direct kleurrecepten beschikbaar
voor meer dan 150.000 gangbare kleuren. Keuze afhankelijk van
geselecteerde machine configuratie (aantal canisters), kleurbereik,
applicatie en kosten.

Deco Standard module
Deze kleurpasta’s zijn geselecteerd op een zo breed mogelijk
kleurbereik.
  

Deco Basic module
Wanneer minder canisters in de mengmachine beschikbaar zijn, is het
mogelijk om met 10 kleurpasta's een goed kleurbereik te realiseren. In
dat geval worden onderstaande kleurpasta's niet opgenomen.
  

MILIEU EN GEZONDHEID

VLAMPUNT 38 °C
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 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.

ARTIKELGEGEVENS

VERPAKKINGEN 1 l, 2,5 l
OPSLAG In gesloten originele verpakking op een koele (5 - 35 ⁰C), droge,

vorstvrije plaats.
MAXIMALE GEBRUIKSTERMIJN 24 Maanden (in onaangebroken verpakking)
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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. Ralston Colour & Coatings 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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  
Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad of uw verkooppunt op www.ralstoncolour.com

Ralston Colour & Coatings B.V. part of Royal Van Wijhe | Russenweg 14 | P.O. Box 205 | 8000 AE Zwolle The Netherlands
www.ralstoncolour.com | info@ralstoncolour.com | T: +31(0)38 - 429 11 00 | F: +31(0)38 - 421 04 14
Op al onze leveringen, offertes, overeenkomsten, documentatie en adviezen zijn van toepassing de Uniforme Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
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