
Пігментна паста для тонування акрилових,  
силікатних, силіконових штукатурок та фарб Ceresit

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Пігментна паста призначена для тонування декоративних штукатурок і 
фарб Ceresit. Тонування пігментними пастами здійснюється у відповіднос-
ті до рецептур, які надаються виробником пігментних паст. Постачається 
14 кольорів пігментних паст.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Пігментна паста перед заливанням у відповідний резервуар тонувальної 
машини повинна перемішуватися протягом 4 хвилин (рекомендується 
механічне перемішування в гіроміксері або шейкері). Перед застосуван-
ням перемішаної пігментної пасти необхідно забезпечити її деаерацію.

ПРИМІТКИ
Для забезпечення точності дозування пігментної пасти у продукти необ-
хідно дотримуватись такого режиму температури і вологості: температу-
ра +18 ± 5 °С, відносна вологість 20–90%. 
Тримати в місцях, недосяжних для дітей. При роботі користувати-
ся захисними рукавичками. Уникати контакту зі шкірою та очима. 
У випадку потрапляння на шкіру чи в очі негайно промити водою.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці за температури від +5 °С до +35 °С. 
Оберігати від заморожування та впливу прямого сонячного проміння.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Сухі залишки і пусту тару утилізувати як будівельні відходи.
Рідкі залишки матеріалів можна здати в пункт збору вторинної сирови-
ни або пересувний пункт збору шкідливих відходів. Якщо здати залишки 
як вторинну сировину неможливо, то відкрийте кришку ємності з продук-
том, дайте йому висохнути та утилізуйте як будівельне сміття. Додавши 
в матеріал невелику кількість гіпсу або цементу, ви прискорите висихання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:  водна дисперсія органічних і мінеральних пігментів

Температура використання: вiд +13 °С до +23 °С
Температура займання: вище +600 °С

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Крім зазначеної інформації, слід керуватися чинними нормативними до-
кументами. Виробник гарантує відповідність пігментної пасти технічним 
характеристикам, зазначеним у цьому тех-
нічному описі, за умови виконання правил 
транспортування, зберігання, приготування та 
нанесення. Виробник не несе відповідальності 
за неправильне використання матеріалу, а та-
кож за його застосування в цілях і умовах, не 
передбачених цим технічним описом.
Претензії та рекламації приймає Виробник.
Поставляється разом із штукатурками і фарбами
згідно з ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 

  Виробник:  
ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»,
вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород,  
Київська обл., Україна, 07301;
тел.: (044) 490-51-20; факс: (044) 490-51-22; 
телефон гарячої лінії: 0-800-308-405.  
www.ceresit.ua
Місце виготовлення згідно з кодом на упаковці: 
вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород, Київська обл., 07301. Код 1
вул. Перемоги, 325, м. Балаклія, Харківська обл., 64200. Код 2
вул. Промислова, 17, м. Олешки, Херсонська обл., 75100. Код 3
вул. Львівське шосе, 5, м. Миколаїв, Львівська обл., 81600. Код 4

Об’єм: 1 л
220219 

Зроблено в Україні

Обережно!
Може викликати 

алергічну реакцію 
на шкірі.

100 x 60 мм Black


