
PENJELASAN PRODUK

KEGUNAAN & KEISTIMEWAAN
Universal colourants - Dapat digunakan untuk cat Water dan Alkyd base
Lead free and low VOC -  Tidak mengandung logam beracun, ramah lingkungan
Manufactured for volumetric dispensing in retail tinting systems - Khusus untuk mesin tinting warna

DATA TEKNIS
Penampilan : Pasta mudah mengalir
Warna : 14 warna dasar
Kekentalan  / 30oC : 70 - 90 ku
Berat Jenis 30oC : 1.1 - 2.1 kg/lt, tergantung warna
Ketahanan Cuaca tergantung warna

Warna tua : 4 - 5 *
Warna pastel / muda : 3 - 5 *

Ketahanan Alkali : 3 - 5 *,  tergantung warna
Ketahanan Asam : 4 - 5 * ,  tergantung warna

* skore 1 - 5 : jelek - bagus

CARA PENGGUNAAN
* Kocok dengan kedua tangan atau kocok dengan mesin shaker/jayro selama 1 (satu) menit
* Tuangkan ke dalam tabung colourat pada mesin tinting warna perlahan lahan, sesuai dengan kode
  warna masing - masing.
* Kosongkan isi kaleng secara menyeluruh dengan mengikis bagian tepi kaleng

PEMBERSIHAN PERALATAN
Segera cuci semua peralatan dengan air 

CARA SIMPAN & PENANGANANNYA
Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, hindari dari suhu beku 
Jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan
Jauhkan dari jangkauan anak - anak.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN , KESEHATAN  & LINGKUNGAN HIDUP
Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar. 
Tidak mengandung merkuri & timah hitam.
Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering &
pecah2. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing
Pertolongan pertama : Segera  semprot mata dengan air mengalir yang banyak. Cuci tangan  atau bagian tubuh
yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.
Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatik terutama dalam jangka panjang.
Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.

Lenkote Colour Sensation Colorants

Lenkote Colour Sensation Colorants adalah pewarna yang diformulasikan khusus untuk mesin tinting warna dan dapat 
menciptakan jutaan warna spesial dengan cat base dari Lenkote paints dan Avian brands


