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Opis 

90.655 Unimix Orientation Additive je dodatek za mešane lake z večjim deležem aluminijevih pigmentov 

(npr. RAL 9006). Z uporabo aditiva izboljšamo porazdelitev in orientacijo aluminijevih kristalov, s tem pa 

odpravimo oblačnost barvane površine. 

Lastnosti izdelka 

- odprava oblačnosti barvane površine 

- enostavno doziranje v mešani lak 

- ne vpliva na osnovne lastnosti premaza 

Uporaba dodatka 

Dodatek 90.655 Orientation Additive je primeren za uporabo v kombinaciji z naslednjimi Unimix vezivi: 

90.300; 90.310; 90.320; 90.330; 90.510; 90.520; 90.530; 90.900; 90.910; 90.920; 90.930  

Priprava površine 

 

Vse površine je potrebno ustrezno pripraviti po navodilih za pripravo površine za uporabljen 

mešani lak. 

Mešalno razmerje 

 

Dodati 10 - 15% v mešani lak. Za mešalno razmerje mešanega laka, trdilca in redčila glejte 
tehnični list za posamezni mešani lak oz. vezivo. 

Zdravje in varnost 

Za zdravstvene in varnostne ukrepe upoštevatje ustrezne varnostne liste in nalepko na embalaži. 
Upoštevajte tudi navodila za shranjevanje. 

Št. artikla Opis Volumen Pakiranje 

90.655 Orientation Additive 3 kg / 
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Dodatne informacije 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 

Vedno preberite navodila. 

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za 

nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge 

namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za 

upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov. 

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso 

namenjeni za splošno uporabo. 

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot 

smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne 

sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora 

uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.  

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o. 

 


