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PIGMENT PROSZKOWY 
 

OPIS WYROBU 
Element systemu posadzek dekoracyjnych SLID ART. 
Proszkowy pigment do barwienia warstw posadzkowych.  

ZASTOSOWANIE 
Preparat do przygotowywania kolorowych warstw posadzkowych 
dekoracyjnego systemu SLID ART. Przeznaczony do mieszania 
z suchymi wyrobami: 
- PRIMER I10 w przypadku wykonywania podkładowej warstwy 
posadzki 
- FINISH I10 w przypadku wykonywania wygładzajacej warstwy 
posadzki 

WŁAŚCIWOŚCI 
▪ 14 kolorów 
▪ Bardzo łatwy do mieszania 
▪ Zapewnia jednorodność koloru  

MIESZANIE 
Barwnik COLOR dodawany jest na budowie przed wykonaniem 
warstw posadzkowych. Barwnik należy odważać na precyzyjnej 
wadze z dokładnością do 0,1 g. Ilość dozowanego pigmentu 
wynosi 0,5-5% wagi wyrobu PRIMER I10 lub FINISH I10.  
Odważony barwnik należy dodać do odpowiedniej ilości PRIMER 
I10 lub FINISH I10 i dokładnie wymieszać mieszadłem 
wolnoobrotowym. Podczas mieszania sprawdzać, czy pigment 
nie pozostał na ściankach lub dnie pojemnika.  

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 
Bezpośrednio po użyciu sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach 
użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać 
ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku 
zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć 
porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia 
uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem 
dzieci. 

INFORMACJE DODATKOWE 
Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów stosowanych 
zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze  
i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane 
doświadczenie firmy CEMEX.  

 
Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wyrobu zgodnie z 
jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy CEMEX. Wszystkie 
podane dane techniczne bazują na próbach i testach 
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być 
identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób 
aplikacji i inne okoliczności, na które firma CEMEX nie ma 
wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają 

formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność. 

OPAKOWANIA 

Worki 5 kg 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Przechowywać i przewozić w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C. 
Okres przydatności do użycia wynosi 5 lat od daty podanej na 
opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, deszczu i mrozu. 

KOLORY 
Wzornik orientacyjny, w rzeczywistości kolory mogą się różnić. 

 

 

 


