
Karta Danych Produktu

Ralston ALK-colourant 20 - 30 series
 

Kolorowe pasty, bezwonne, do barwienia rozpuszczalnikowych lakierów
alkidowych. Zarówno do systemów mieszania kolorów na miejscu, jak i do
punktów sprzedaży (POS).

Odporność na światło
pigmentu

(Niebieska wełna skala 1-8) **
(1= źle, 8=świetnie)

Zewnętrzna trwałość pigmentu

(sklana szarości ISO 1-5)
**(1=wyraźna zmiana, 5=brak

zmiany)
Wskaźnik
pigmentu

Pigment -
zawartość
kolorowej
pasty (%)*

Gęstość w
temperaturze
20 °C (kg/l)

Czyste barwy
(bez

dodatków)

Redukcja
(1/25)

Czyste barwy
(bez

dodatków)

Redukcja
(1/25))

ALK 20 Biały PW6 60 1,72 8 8 5 5
ALK 21 Organiczny

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

ALK 22 Organiczny p
omarańczow
y

PO5 30 1,05 7 5 3 - 4 2

ALK 23 Organiczny
czerwony

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

ALK 24 Organiczny
fioletowy

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

ALK 241 Niebieski
fiolet

PV23 10 0,97 8 7 - 8 4 - 5 4

ALK 25 Niebieski
ftalo

PB15:3 15 1,03 8 8 5 5

ALK 26 Zielony ftalo PG7 20 1,06 8 8 5 5
ALK 261 Zielony

oksydowy
PG17 40 1,38 8 8 5 5

ALK 27 Oksydowy
żółty

PY42 45 1,38 8 8 5 5

ALK 28 Czerwony
oksydowy

PR101 35 1,32 8 8 5 5

ALK 30 Czarny PBk7 10 0,98 8 8 5 5

  * Specyfikacje dostawy opierają się na sile koloru w stosunku do objętości. Wyżej wymieniony % pigmentu ma
charakter orientacyjny.

** Dane według dostawcy pigmentu; rzeczywiste wartości są nie tylko określone przez chemię pigmentu,
warunki ekspozycji, podłoże i jakość farby również mogą mieć wpływ. Wartości służą jako wytyczna, zaleca
się przeprowadzanie testów.
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Ralston ALK-colourant 20 - 30 series
  • Doskonała tolerancja
• Wysoka stabilność w kanistrze maszyny do

mieszania
• Wyprodukowano we własnej fabryce
• Minimalna różnica między partiami
• Bezwonna
• Możliwe wysokie dozowanie farby
• Praktycznie nie ma wpływu na właściwości

farby

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE Pasty Ralston Alkid są stosowane do barwienia farb alkidowych na
bazie rozpuszczalników. Zarówno w przypadku systemów mieszania
kolorów na miejscu, jak i w punktach sprzedaży (POS). Nawet w
przypadku dużych dawek (do 25%) wpływ na właściwości farby, takie
jak połysk, trwałość, lepkość, osiadanie i czas schnięcia, jest minimalny.

UŻYCIE

KOMPATYBILNOŚĆ Pasty są kompatybilne z wieloma farbami dekoracyjnymi. Zaleca się
jednak najpierw przetestować zgodność.

NADAJE SIĘ DO MALOWANIA Rozpuszczalnikowa gęsta farba żywicowa
Rozpuszczalnikowa półgęsta farba żywicowa
Rozpuszczalnikowa silikonowa farba żywicowa
Rozpuszczalnikowa farba żywicowa typu high Solid
Farby na bazie oleju lnianego
Rozpuszczalnikowe farby z żywicą epoksydową
Rozpuszczalnikowe farby winylowe i akrylanowe
Rozpuszczalnikowe farby z chlorokauczukiem

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Pasty kolorowe są gotowe do użycia i nie mogą być rozcieńczane, gdy
są stosowane w systemie mieszania kolorów.

DANE PODSTAWOWE

SPOIWO Zywica alkidowa
LEPKOŚĆ W TEMPERATURZE 20

°C
90 - 100 KU

W zależności od pasty.
STOPIEŃ ROZDROBNIENIA < 15 μm

SIŁA KRYCIA KOLORU Na bazie objętości o tolerancji < 3 %.

SYSTEM MODUŁOWY
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Pasty kolorowe wybierane są w oparciu o najszerszy z możliwych
zakres kolorów do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki 10
kolorowym pastom jest to już możliwe (Deco Basic). W tym celu
dostępne są bezpośrednie do zastosowania receptury kolorów dla
ponad 150 000 standardowych kolorów. Wybór zależy od wybranej
konfiguracji maszyny (liczba kanistrów), zakresu kolorów, zastosowania
i kosztów.

Deco Standard module
Te kolorowe pasty są wybierane wg najszerszych możliwych zakresów
kolorów.
  

Deco Basic module
Gdy w mieszalniku dostępnych jest mniej pojemników, można uzyskać
optymalny zakres kolorów za pomocą 10 kolorowych past. W tym
przypadku nie uwzględnia się następujących past kolorystycznych.
  

ZDROWIE I ŚRODOWISKO

TEMPERATURA ZAPŁONU 38 °C
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Użytkownika obowiązuje lokalne prawodawstwo regulujące zasady BHP

i ochronę środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji,
prosimy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

DANE ARTYKUŁU

OPAKOWANIA 1 l, 2,5 l
PRZECHOWYWANIE W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w chłodnym (5 - 35 °C),

suchym i wolnym od mrozu miejscu.
MAKSYMALNY TERMIN

PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA
24 miesiace w nienaruszonym opakowaniu
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W momencie druku informacje zawarte w tej karcie produktu są aktualne. Informacje o tym produkcie są regularnie aktualizowane i
ewentualne zmiany mogą zostać wprowadzone w każdym momencie bez powiadomienia. Firma Ralston Colour & Coatings B.V. nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowości lub niepełności informacji otrzymanych tą drogą, za wyjątkiem szkód
spowodowanych umyślnie lub z powodu rażącej niedbałości.
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Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z Kartą Danych Bezpieczeństwa lub skontaktować z punktem sprzedaży patrz
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
Wszystkie nasze dostawy, oferty, umowy, dokumentacja, porady itp są zgodne z jednolitymi warunkami sprzedaży i dostaw dla farb i tuszy
drukarskich (VVVF), złożonych u Kierownik Biura Trybunału Amsterdamskiego Sądu Powiatowego.
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