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Koloranty FAMIX 200+ 

System barwienia IN 200+ 
 

 

Opis produktu:  

 Wysoko skoncentrowane wodorozcieńczalne koloranty w postaci past zawierających 

niejonowe lub/i anionowe środki dyspergujące, zwilżające oraz stabilizatory pH.  

 Koloranty FAMIX 200+ nie zawierają żadnych żywic, glikolu etylenowego, metali ciężkich, 

lotnych związków organicznych (VOC) i  alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO).  

 Zastosowanie wyselekcjonowanych układów środków pomocniczych zapewnia uzyskanie 

optymalnego stopnia zdyspergowania cząstek pigmentu, co zapewnia wysoką siłę barwienia.  

 Unikalna formuła tiksotropowej cieczy zapewnia łatwość w dozowaniu automatycznym lub 

ręcznym oraz w przelewaniu lub pompowaniu.  

 Koloranty FAMIX 200+ to gwarancja powtarzalnych, ekonomicznych rozwiązań biznesowych. 

W celu zapewnienia dokładności i powtarzalności koloru każdy z kolorantów jest sprawdzany 

w naszym Laboratorium Kontroli Jakości. Badane są takie parametry jak: gęstość, lepkość, pH, 

odcień i siła koloru. 

 

Przeznaczenie:  

System barwienia IN 200+ oparty jest na układzie dwunastu kolorantów serii FAMIX 200+ 

i przeznaczony do kolorowania wodorozcieńczalnych farb dyspersyjnych o zastosowaniu wewnątrz 

pomieszczeń.  

Dzięki IN 200+ można uzyskać wyjątkowo niski koszt zabarwienia litra farby z gwarancją powtarzalności 

odcienia. 

Po wymieszaniu z barwioną farbą pigmenty zachowują stabilne dyspersje, nie wykazują tendencji 

do aglomeracji, sedymentacji i nie wywołują wykwitów. 

 

Sposób użycia:  

Przed zastosowaniem pastę należy dokładnie wymieszać, ewentualne rozwarstwienie nie jest wadą 

produktu. Kolorant FAMIX 200+ wlać do maszyny dozującej i zadozować recepturową ilość 

do barwionej farby. Dokładnie wymieszać ręcznie, mechanicznie lub w wytrząsarce, do uzyskania 

jednolitego koloru. Podczas mieszania należy unikać nadmiernego spienienia, co może pogorszyć 

własności aplikacyjne. 

 

Transport i przechowywanie:  

Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od 5oC 

do 40oC. 

 

Opakowania: 

Butelka 900 ml 
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Okres gwarancji:  

36 miesięcy 

 

Dane techniczne 
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0
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+ FAMIX 200+ 
Zawartość 
pigmentu  

Gęstość 

Nazwa koloru Colour Index (%) (g/ml) 

01 SX Yellow 74 36 1,16 

02 AX Mieszanka 30 1,14 

04 C Mieszanka 47 1,55 

07 GX Mieszanka 36 1,15 

09 G Orange 5 38 1,20 

11 HX Red 112 40 1,12 

17 L Mieszanka 60 1,83 

20 F Red 101 60 1,90 

24 D Green 7 39 1,28 

26 E Blue 15:3 40 1,20 

31 J Violet 23 14 1,08 

33 B Black 7 35 1,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie 

z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej 

Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta. 


