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PERONEX – impregnat koloryzujący

KARTA INFORMACYJNA O PRODUKCIE
Wyrób:

Impregnat koloryzujący – PERONEX
Środek do koloryzującej impregnacji płyt peronowych, kostki brukowej oraz
powierzchni betonowych.

Producent:

FERROKOLOR Sp. z o. o.
ul. Św. Jadwigi 112
42-226 Częstochowa
tel. / fax.: 34/ 360-40-10; 362-10-24

I. Informacja podstawowa:
1. Skład chemiczny: mieszanina rozcieńczalników i modyfikowanych żywic syntetycznych.
2. Stan skupienia: płynna masa
3. Kolor: czerwony, szary, bezbarwny. Możliwa również inna kolorystyka pod zamówienie.
4. Indeks PKWiU:
24.66.47-50.20
CAS:
1309-37-1, 64742-82-1, 1317-61-9.
5. Zagrożenie dla osób i środowiska: mieszanina łatwopalna; długotrwałe narażenie może
powodować podrażnienie oczu i dróg oddechowych; produkt jest stabilny w normalnych
warunkach użytkowania i przechowywania; stosować odzież i sprzęt ochronny (maski,
okulary, rękawice ochronne);
Zwroty wykazujące rodzaj zagrożenia:
H226 – łatwopalna ciecz i pary.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie
wzbronione.
P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P260 – Nie wdychać par / rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, okulary i maski ochronne.
P303+P361+P353 – W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.
P403+P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym
miejscu.

6. Zastosowanie: środek przeznaczony do zabezpieczania i uszczelniania przed działaniem
wody wszelkich powierzchni budowlanych np. płyt peronowych, kostki brukowej, posadzek,
betonów, tynków, kamieni naturalnych i sztucznych, cegły ceramicznej i silikatowej,
drewna, ogrodzeń itp.
7. Opakowanie: pojemniki o pojemności 3 L.
8. Magazynowanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym,
suchym pomieszczeniu z zachowaniem pełnej ochrony przeciw-pożarowej. Chronić przed
nadmiernym działaniem słońca. Nie używać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury i źródeł
zapłonu.
9. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem zachowania prawidłowych
zasad magazynowania.
10. Norma jakości: PN-C-81753, PN-EN 1504-2
1.Parametry jakościowe:
a) Głębokość impregnacji - 1,0 ± 0,4 %
b) Wskaźnik szybkości wysychania - 13,8 ± 2,6 %
c) Wskaźnik nasiąkliwości - 3,1 ± 0,7 %
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Wskaźnik nasiąkliwości po zanurzeniu w alkaliach 9,2 ± 0,7 %
Gęstość - ok. 1,0 g/cm3
Lepkość wiskozymetrem Brookfielda typ A - 5350 mPas
Czas wypływu kubkiem wypływowym ISO o średnicy otworu 3 mm - 51 ± 0,68 s
pH - 6-7
Wydajność - 3-5 m2 z 1 litra wyrobu w zależności od chłonności podłoża

III. Informacje opracowała: mgr Renata Szproncel
2016.06.20
Informacje techniczne i zalecenia producent podaje na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy. Należy
je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Koniec
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