CHRYSO®Color G
Färgtillsats granulat

CHRYSO®Color G färgtillsats är ett syntetisk
mineral pigment som har genomgått en speciell
behandling.
Denna behandling medför att pärlor bildas och
gör det möjlight att dosera utan damm och gör
dosering lättare att automatisera.
Vår fabrik i Sermaises är certifierad för CEmärkning av pigment (certifikat av fabrik och
productionscontroll N° 1164-CPD-PG003).

Egenskaper
Karaktär: Fast/Pulver
Kloridinnehåll: ≤ 0,10%
Hållberhet: N/A

Normer och regulationer
Denna produkt överensstämmer med CE-EN
12878.

Användningsområden

Doseringen fastställs alltid efter förtester.
Det är rekommenderat att uppnå lägsta VCT i
betongen innan infärgning.
Cementfärgen och de fina elementerna i sanden
(diamenter upp till 0,2mm) är viktiga aspekter för
den slutliga färgen i varje batch. För att
säkerhetställa en god spridning av färgpigmenet i
betongen är det med fördel att tillsätta
CHRYSO®Color G tillsammans med ballasten eller
tillsammans med sanden. Förblanda och tillsätt
sedan cement och vatten.

Säkerhet

Denna produkt är klassad som "ofarlig". Det är
rekommenderat att använda normal
skyddsutrustning.
Innan användning läs igenom säkerhetsdatabladet
på vår hemsida www.chryso.se.

Fabriksbetong
Block
Plattor
Stenblock
Betongkakel
etc.

Föreskrifter

Skyddas mot fukt

Användningsmetod

Dosering: Från 3 till 6kg av CHRYSO®Color G till
100kg cement.

Doseringen beror på vilken cementfärg och
intensistet som önskas.
Informationen som innefattas I detta dokument har utformats efter bästa förmåga samt resultaten från omfattande tester. Det kan emellertid inte
under några omständigheter anses som garanti till att omfatta vårt ansvar i samband med felaktig användning. Tester måste utföras innan
användning av produkten för att försäkra sig om att förvaringssätt och användningsformer för produkten är tillfredsställande. Våra specialister
finns tillhands för att hjälpa användarna med problem som de råkar utför. Vänligen finn den senaste versionen på vår hemsida, www.chryso.se
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Konsumptionen av produken beroe på vilken
typ av produkt och applikationsprocess.

