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MIXT INTENS OCRU  05 

 
Tip:                                                            Concentrat de C.I. Pigment yellow 42 pigment anorganic 
 
 
Forma sub care se distribuie:                 Soluţie apoasă de colorant anorganic stabilizat cu agent  
                                                                   de dispersare. 
 
                                                                   Flacon 70 ml. 
 
 
Utilizare:                                                     Produsul se utilizează în domeniul construcţiilor,  
                                                                    pentru colorarea şi nuanţarea materialelor de finisare  
                                                                    (vopsele lavabile, var, humă) care sunt utilizate pentru 
                                                                    decorarea suprafeţelor din beton, zidărie, tencuiala,  
                                                                    azbociment sau gips, pentru construcţii civile şi industriale,  
                                                                    noi sau renovate.   
 
 
Proprietăţi specifice 
 
Densitate relativă la 20

0
C:                         1,52 ± 0,01 kg/l         SR EN ISO 2811-2002                   

 

pH:                                                                5,42                           SR EN 1262- 2000     

 

Conţinut de pigment:                                 73,5 % 

Putere de colorare:                                    până la 90%. 
 
 
Solubilitate:                                                produsul este solubil în apă 
 
Agent de dispersare:                                 ne-ionic 
 
 
Indicaţii la utilizare:                                  Agitaţi conţinutul flaconului înainte de utilizare pentru  
                                                                    omogenizarea conţinutului.  
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Depozitare:                                                Păstraţi recipientele închise ermetic până în momentul  
                                                                    utilizării produsului.  
                                                                    Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă  
                                                                    şi ţinute în poziţie verticală pentru a preveni scăpările.   
                                                                    A nu se păstra în recipiente ne-etichetate.  

                      Temperatura recomandată de depozitare:  +5...+ 40
0
C 

                       Protejaţi produsul de îngheţ, de căldura şi radiaţii solare  
                       directe. 
 
  

Timpul de depozitare:                              12 luni de la data fabricaţiei 
 
 
 
Siguranţă în utilizare:                               Identificarea pericolelor 
                                                                    Produsul nu este clasificat periculos conform HG 

1408/2008 şi  HG 937/2010, prin aplicarea metodei de 
calcul convenţional. 

 
 
Înainte de utilizare studiaţi:                     FIŞA CU DATE DE SECURITATE. Ea conţine informaţii 

privind etichetarea, depozitarea, eliminarea deşeurilor, 
transportul, precum şi informaţii privind manipularea 
produsului în siguranţă şi ecologic.  

 
 
Editor:   

S.C SENTOSA IMPEX S.R.L 

Str. Fabricii de Zahăr nr. 104,  
400624 CLUJ-NAPOCA  
Telefon: 0264-460577;  
Fax:       0264-460577;  
E-mail: office@sentosa.ro 

Tel. de urgenţă : 0264-460577 (între orele 7
00

- 15
30

) 
 

 
 
   

 

 

 
 
Aceste informaţii tehnice reprezintă cunostinţele noastre actuale şi sunt de bună credinţă, dar nu reprezintă  o 
garanţie scrisă.  Acestea se aplică când intervin drepturile de proprietate a unei terţe părţi.  Aceste informaţii nu 
scutesc de obligaţii pe utilizatori de a verifica în special informaţiile conţinute în Specificaţia tehnică şi Fişa cu 
Date de Securitate - şi testarea produsului înainte de a fi introdus în procesul de fabricaţie şi utilizat.  
Aplicarea, utilizarea şi procesarea produsului nostru, precum şi fabricarea unor produse pe baza informaţiilor 
tehnice care au fost verificate, nu implică responsabilitatea producătorului. 
Produsul este comercializat în conformitate  cu versiunea curentă privind Condiţiile Generale de Siguranţă şi 
Distribuţie. Acestea nu se aplică la prelucrarea produsului. 
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