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PIGMENT MAX 
 
PŁYNNY KONCENTRAT PIGMENTOWY ŚWIATŁOODPORNY 

 
Przeznaczenie: 
 
Pigment MAX przeznaczony jest do barwienia gotowych farb, lakierów, 
tynków akrylowych i innych wyrobów malarskich. MoŜe być uŜyty do barwienia 
białych lub cieniowania kolorowych wodorozcieńczalnych farb: emulsyjnych, 
akrylowych, lateksowych, klejowych oraz większości farb rozpuszczalnikowych: 
ftalowych (alkidowych), olejnych, akrylowych, chlorokauczukowych, 
poliwinylowych. Zestaw kilkunastu kolorów zapewnia łatwiejszy dostęp do 
szerszej gamy odcieni farb, a większa ilość dostępnych kolorów umoŜliwia 
swobodniejsze kształtowanie otoczenia, nadając estetyczny i trwały wygląd 
powierzchniom na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Wszystkie koncentraty są 
produkowane wyłącznie w oparciu o wysokiej klasy, trwałe pigmenty czyste 
ekologicznie, które nie zawierają szkodliwych metali cięŜkich ani innych 
substancji obciąŜających środowisko naturalne. 
Pigment MAX produkowany jest w następujących kolorach: Ŝółty, słoneczny, pomarańczowy, czerwony, piaskowy, beŜowy, 
szafranowy, mahoniowy, orzechowy, brązowy, oliwkowy, groszkowy, zielony, niebieski, fioletowy, czarny. Istnieje moŜliwość 
uzyskania większej ilości kolorów przez mieszanie gotowych pigmentów ze sobą. 
 

Stosowanie: 
 
Przed uŜyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowań, np. przez wstrząsanie. Następnie powoli dodawać pigmenty do 
barwionej farby dokładnie mieszając ręcznie lub mechanicznie, np. za pomocą wiertarki z zamocowanym mieszadłem. Aby 
uzyskać odcienie farb inne niŜ z podstawowej palety moŜna mieszać ze sobą kilka pigmentów. Zalecany maksymalny dodatek 
do farb - 10%. Koncentraty nie zawierają spoiwa (Ŝywicy) i dlatego nie mogą być stosowane samodzielnie, ale wyłącznie przez 
dodanie do farby lub lakieru. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zastosowania farby o intensywnej barwie polecamy Farby 
barwiące naszej produkcji, które w swoim składzie zawierają Ŝywicę akrylową. 
W przypadku białych farb rozpuszczalnikowych moŜliwe jest otrzymanie tylko jasnych pastelowych odcieni przy maksymalnym 
dodatku 10%. Spowodowane to jest duŜą zawartością białego pigmentu w tych farbach, który powoduje znaczne rozbielanie 
koloru. 

 

Uwagi: 
 

Ze względu na stosowane technologie i surowce przez róŜnych wytwórców farb, nie gwarantuje się zachowa-
nia jakości przy kolorowaniu farb innych producentów i w takim przypadku zaleca się przeprowadzenie próby 
mieszania i malowania na mniejszej ilości farby. 
 
Karty kolorów wykonano techniką druku, dlatego nieznaczne odchylenia w odcieniu barwy są nie do uniknięcia przy róŜnych 
materiałach. Chłonność, rodzaj i struktura podłoŜa, warunki otoczenia oraz oświetlenia mogą mniej lub bardziej wpływać na 
odcień barwy. Przed ostatecznym uŜyciem naleŜy sprawdzić, czy odcień jest zgodny z oczekiwaniami przez próbne nałoŜenie 
farby na malowany obiekt. Reklamacje dotyczące odchyleń barwy powstałych z przyczyn powyŜszych lub będących poza naszą 
kontrolą oraz w wyniku stosowania wyrobu niezgodnie z instrukcją stosowania lub zasadami rzemiosła, nie mogą być uznawa-
ne. W przypadku samodzielnego kolorowania pastami pigmentowymi przez Klienta, producent ponosi ograniczoną odpowie-
dzialność za wynik, poniewaŜ o ostatecznym efekcie decyduje rodzaj barwionej farby, ilość dodanej pasty pigmentowej oraz 
sposób jej mieszania i zastosowania. 
 

-przechowywać i stosować w temp.  powyŜej 0°C, unikać zamroŜenia, 
-gęstość: ok. 1,2 g/cm3, 
-mycie narzędzi: woda, 
-gwarancja 30 miesięcy od daty produkcji, 
-opakowania: butelki polietylenowe 70 ml, zbiorcze - po 25 szt. w kartonie. 
 
 

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci waŜność karta poprzednia. 
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