Kenmerken

Acrylhars Kleurpasta
Kleur jouw acryl gietsel door en door met prachtige levendige kleuren.
Beschrijving
Onze acryl kleurpasta kan gebruikt worden in alle acrylharsen. De resulterende kleuren zijn levendig en vast en
hebben een goede bestendigheid tegen weer en licht. Uiteraard zal na uitharden het eindresultaat iets minder fel
zijn, omdat de acrylhars zelf een crème witte basis heeft.
Verwerking
Voeg de kleurstof in kleine porties toe. Dit kan op 2 manieren:
1) aan de vloeistof (A component) voordat je de B component toevoegt. Zo heb je meer tijd. De maximale
hoeveelheid kleurstof die mag worden toegevoegd is 6% van het gewicht van de A component (de vloeistof). Dus
aan 100 gram A kan je maximaal 6 gram kleurstof toevoegen (en daarna dan 200 gram B).
2) of je mengt eerst de A en B component en voegt dan de kleurstof toe. Zo ziet u beter wat het eindresultaat
ongeveer gaat worden. Wel heef tu zo iets minder tijd, omdat de hars begint uit te harden. Aan het totale mengsel
kan je maximaal 2% van het totale gewicht aan kleurstof toevoegen. Dus aan 100 gram A met 200 gram B kan je
maximaal 6 gram kleurstof toevoegen.
Uiteraard kan je de kleuren ook mengen om een eigen kleur te verkrijgen..
Bijzondere_aanwijzingen
Let op de mengverhoudingen. De mengverhouding is A (vloeistof) : B (poeder) : kleurstof = 100 : 200 : max 6 in
gewicht. Dus bijvoorbeeld 100 gram A met 200 gram B en maximaal 6 gram kleurstof.
Verpakking
De kleurpasta wordt per stuk geleverd in een fles.
Houdbaarheid
Ten minste 3 jaar.
Veiligheidseisen
Ongevaarlijk bij normaal gebruik. Bij inname direct arts raadplegen.

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften, te vinden op www.siliconesandmore.com
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Levendige kleuren
Goed weer en licht
bestendig
Egaal van kleur
Eenvoudig mengen
Goede kleurintensiteit

