
Płynny pigment nieorganiczny
do wybarwiania Betonu Architektonicznego GRC oraz Mikrocementu Grigio Futura
karta technologiczna / aktualizacja październik 2015

CHARAKTERYSTYKA

Płynny  pigment  nieorganiczny  Itbud  jest
gotowym do użycia upłynnionym syntetycznym
pigmentem nieorganicznym, stanowi zawiesinę
wybranych  pigmentów  nieorganicznych,
głównie tlenków metali  w wodzie z dodatkiem
środków reologicznych i dyspersyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

Płynny pigment Itbud posiada następujące cechy:

 wysoka  odporność  na  światło  i  warunki
atmosferyczne: nie traci barwy pod wpływem
światła i np. kwaśnych deszczów

 odporny na niskie i wysokie temperatury
 odporny na działanie alkaliI i słabych 

kwasów
 jest  łatwo pompowalny
 posiada dużą siłe barwienia
 zapewniają  łatwe  i  równomierne

wybarwienie  bez  konieczności  stosowania
dodatkowych dyspergatorów

ZAKRES STOSOWANIA
Podstawowy  komponent  do  wybarwiania  gotowych
mieszanek betonu architektonicznego i  dekoracyjnych GRC
oraz wszystkich odmian Mikrocementow Grigio Fitura.  
Do użytku na zewnątrz i wewnątrz. 
Przeznaczona jest do wybarwiania odlewów elementów,  do
systemów natrysków oraz systemów szpachlowanych. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA / NANOSZENIA
Przed  użyciem  pigmentu  (wprowadzeniem  do  mieszanki
betonowej) zaleca się staranne jego wymieszanie za pomocą
wolnoobrotowego  mieszadła  mechanicznego  lub  ręcznie
poprzez dokładne potrząsanie całą zawartością opakowania.
Czas  mieszania  pigmentu  przed  wprowadzeniem  do
mieszanki ok 1 minuta.

Na końcową kolorystykę wyrobu ma wpływ:

 ilość użytej wody
 czas wibrowania
 czas przetrzymywania w formie
 środki antyadhezyjne
 sposób aplikacji

ZALECENIA
Płynny  pigment  Itbud  wprowadzamy  do  mieszanki
betonowej  poprzez  zabarwienie  wody  zarobowej  i
staranne  wymieszanie,  w  dalszej  kolejności
wprowadzamy mieszankę betonu GRC lub Mikrocement
Grigio Futura.
Gotowy  zabarwiony  element  betonowy  (produkt)
zalecamy  zabezpieczyć  przed  wnikaniem  wody
Impregnatem GRC 
Przed przystąpieniem do pracy z  materiałem zalecamy
konsultację z Technologiem Itbud sp.z o.o.

ZUŻYCIE
Nie  stosować  większej  dawki  jak  8  %  w  stosunku  do
całkowitej łącznej wagi użytych komponentów.
W  celu  dobrania  pożądanej  ilości  pigmentu  należy
przeprowadzić póby na niewielkiej ilości materiału.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Opakowanie: 
puszka 0,5 kg
puszka 1,0 kg

KOLORYSTYKA

Dostępne kolory wg palety barw producenta:
• żółty
• czerwony
• zielony
• czarny
• niebieski
• brązowy
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