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EPROTINT 

             
 

Pigmentová pasta na prefarbovanie  
živíc a tmelov 

   

  
 
 
 
                  

 umenie spájať 

 
 

Distribútor v SR: 
STACHEMA Bratislava a.s. 
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka 
Tel.: +421(2) 459 855 00-2 
stachema@stachema.sk 

www.stachema.sk 

 
 

Výrobca: 

STACHEMA CZ s.r.o. 
Divize Průmyslová lepidla 

Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno 

Tel.: +420 548 216 591 
prumyslovalepidla@stachema.cz 

www.stachema.cz 
 

POPIS VÝROBKU 
Pigmentová pasta určená na prefarbovanie epoxidových a 
polyesterových živíc a tmelov. Vyrábané odtiene: biely, žltý, okrový, 
červený, červenohnedý, modrý, zelený, hnedý, čierny. 
Kombináciou odtieňov je možné dosiahnuť veľkú variabilitu farieb. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty) 
Vzhľad: pastovitá hmota vo farbe použitého pigmentu 
Hustota pri + 20 °C: ˂ 1,1 g.cm-3 
Jemnosť trenia: ˃ 15µm 
Obsah neprchavých látok: ˂ 98 % hm. 
Neobsahuje VOC. 
 

                 

       

SPRACOVANIE  

Pigmentovú pastu EPROTINT vmiešajte v množstve 0,5-5 hm.% do živice alebo tmelu: 

 EPROTINT vmiešavajte do zložky A. Dbajte na dôkladné premiešanie (Pozor, nenašľahať!).  

 Až potom vykonajte tuženie zložkou B/ tvrdidlom, podľa tužiaceho pomeru použitej živice alebo tmelu. 

Použitá koncentrácia pigmentu ovplyvňuje sýtosť odtieňa. Kombináciou farebných pást EPROTINT dosiahnete 

veľmi vysoké variability odtieňov. 

Pri dodržaní maximálneho odporúčaného dávkovania, nemá pigmentová pasta ani kombinácia pást EPROTINT 

vplyv na výsledné vlastnosti vytvrdnutej kompozície alebo tmelu. 

 

BALENIE 

0,2 kg; 10 kg; 200 kg 
 
SKLADOVANIE A PREPRAVA 
Skladujte a prepravujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale v suchom, chladnom, dobre 
vetranom prostredí. Teplota skladovania +15 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou, sálavým teplom. Uchovávajte 
oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí.  
 
ZÁRUČNÁ DOBA 
36 mesiacov pri dodržaní skladovacích podmienok. 
 
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA  
Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: viď 
obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk). 
  
UPOZORNENIE 
Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami 
laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je často používaný mimo 
rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného výrobku.  
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. 
 
Dátum revízie: 19.01.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.) 
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