
Produktbeskrivelse Universal pigment koncentrat  i pastaform, bestående af pigment, stabilisatorer, vand.

Anvendelse Anvendes i Akzo Nobel tonemaskiner til toning af alkyd baserede malinger, vandbase-
rede malinger og emulsionsmalinger.

Acomix Tonepasta påfyldes i manuelle og automatiske tonemaskiner leveret af Akzo 
Nobel.

Påfylning og håndtering Alle pastaer er brugsklare efter omrøring. Skal omrøres manuelt inden påfylning af tone-
maskine kanistre - Må ikke omrystes med rystemaskine. 

Hver enkelt tonepasta påfyldes i tonemaskinens seperate navngivne kanistre svarende til 
pastanavn.

Beskyt bar hud og øjne mod stænk. Anvend øjenværn og beskyttelseshandsker af gummi 
eller nitril under hånteringen og påfylningen af tonepasta. Se mere information i sikker-
hedsdatablad for den enkelte pasta.

Tekniske Data Reference Pastanavn Massefylde  
Kg/dm³

Vægt%  
Tørstof

VOC i g/L

wB1 Phthalo Blue 1,220 ± 0.002 44% 0 g/L

wB3 Blue – Mineral 1,541 ± 0,022 49% 0 g/L

wG1 Phthalo Green 1,329 ± 0,004 51% 0 g/L

wO3 Orange 1,184 ± 0,004 46% 0 g/L

wR1 Red Oxide 2,018 ± 0,007 68% 0 g/L

wR2 Red – Organic 1,230 ± 0,007 47% 0 g/L

wR5 Red – Scarlet 1,377 ± 0,058 47% 0 g/L

wTR Translucent Red 1,310 ± 0,007 41% 0 g/L

wTY Translucent Yellow 1,297 ± 0,003 39% 0 g/L

wV1 Violet 1,151 ± 0,002 38% 0 g/L

wV2 Magenta 1,112 ± 0,002 36% 0 g/L

wW1 White 2,052 ± 0,015 70% 0 g/L

wY1 Yellow – Oxide 1,971 ± 0,009 69% 0 g/L

wY2 Yellow – Hansa 1,182 ± 0,002 48% 0 g/L

wY3 Yellow – Lemmon 1,998 ± 0,038 63% 0 g/L

wZ1 Black 1,170 ± 0,034 27% 0 g/L
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Temperaturforhold Acomix Tonepastaer anvendes i temperaturer mellem : 5 – 35°C /
Luftfugtighed mellem: 8 – 88% RH

Rengøring af udstyr Rengøring og opløsning af våd eller indtørret pasta kan gøres med lunkent vand og sæbe.

Tonemaskiner/systemer: Acomix Tonepastaer anvendes i følgende tonemaskinesystemer:

Manuelle tonemaskiner fra Fast & FLUID Management
Giotto fumm 16
SC50, SC80
Automatiske tonemanskiner fra Fast & FLUID Management:
Tiziano 32, Tiziano 16-plus, Tiziano 16 Large
Leonardo 16-S, Leonardo 16-M, Leonardo 14-M-MP, Leonardo 16-MP-Plus
BA 16A
TM300 

Automatiske tonemaskiner fra CPScolor:
Modula-32, Modula-16
BancoLVM-16 / D400-16 / D400-20 / D410-16 / D410-20 / D410-32
D600-20
D800-24, D800-20
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