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Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii , punând în evidenţă 

în mod corect performanţele posibile. Orice  abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. 

Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime  precum şi consultarea noastra în cazul unor 
condiţii diferite de cele recomandate.  Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004  

Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă..  
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PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: 
    Paste de nuanţare universale pe bază de pigmenţi organici şi anorganici de înaltă calitate, aditivi si continut redus de compusi 
organici volatili. 
Performante: 

 Produs universal, compatibil cu produse pe bază de apă și solvent; 

 Superconcentrat;  

 Rezistență ridicată a culorii la acțiunea mediului exterior (lumină, intemperii);  

 Se omogenizează rapid în procesul de colorare; 

 Pentru colorarea produselor aplicate la exterior și interior.  
 

UTILIZARE: 
     Destinate nuantarii produselor pe baza de rasini emulsionate cu apa (Ex: vopsele lavabile, emailuri, tencuieli si  
vopsele decorative structurate), vopsele industriale pe baza de apa si vopsele si emailuri alchidice pe baza de solvent. 
Colorarea se realizeaza cu masini de colorat  in nuantele cartelelor specifice produselor. 
Sistemul de colorare contine 16 paste (K1 – K16), cu urmatoarele destinatii: 

 colorarea produselor de tipul: vopsele lavabile, emailuri, lacuri, tencuieli și produse alchidice, atât de interior cât și de 
exterior; 

 colorarea se face la mașini de colorat automate sau manuale, utilizând rețetele Fabryo pentru obținerea nuanțelor din 
cartelele mărcilor de produse. 

 

DATE TEHNICE: 
Densitate, g/cm

3
 1,1 ÷ 2,16  

 se utilizeaza pentru produsele care se aplica la exterior  şi la  interior 
 

MOD DE UTILIZARE: 
- Înainte de utilizare colorantul se omogenizeaza; 
- Este interzisă diluarea la produsului; 
- In cazul nuantarii manuale, cantitatea totala de colorant introdusa nu va depasi 5% din cantitatea de produs de nuantat. 
 
 

Atenție:  
 Este interzisă combinarea cu alți coloranți, apă sau orice alte substanțe. 

 

TERMEN DE VALABILITATE 
36 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat, închis etanş, în condiţiile respectării regulilor de transport şi  
depozitare. 
 

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 
Ambalare Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanş, ce contin 1L. 
Transport şi Depozitare În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de 

caldură, la temperaturi între 5 - 30⁰C. Risc de depreciere prin îngheţ. 
 

MĂSURI DE SECURITATE 
Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare. 

 


