AFFATIN
APRESENTAÇÃO
As pastas concentradas de pigmentos Affatin são produzidas com pigmentos, resinas
e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer
tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 16 cores diferentes,
formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados
ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES
As pastas Affatin são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir
produtos de uso arquitetônico.
Estas

dispersões

são

controladas

estritamente

mediante

colorímetro

de

última

geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são
controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos bicos e a
compatibilidade

com

os

diferentes

sistemas,

para

uma

perfeita

adaptação

ao

equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO DO
PRODUTO

TIPO DE PIGMENTO

PESO
ESPECÍFICO

VISCOSIDADE

[g/ml]
1,30
1,85
1,20
1,40

[KU]
75 - 90
80 - 100
75 - 90
75 - 90

STORMER

AFFATIN KS
AFFATIN RT
AFFATIN US
AFFATIN ZT

Amarelo orgânico
Amarelo óxido
Laranja orgânico
Amarelo orgânico

AFFATIN MS

Azul ftalo alta concentração

1,20

75 - 90

AFFATIN MT

Azul ftalo

1,30

75 - 90

AFFATIN XT

Branco dióxido de titânio

2,10

80 - 100

AFFATIN ST
AFFATIN TT
AFFATIN LS

Marrom
Preto
Verde ftalo alta concentração

1,70
1,40
1,30

80 - 100
75 - 90
75 - 90

AFFATIN LT

Verde ftalo

1,40

75 - 90

AFFATIN PT

Vermelho orgânico alaranjado

1,20

75 - 90

AFFATIN RS

Vermelho orgânico

1,20

75 - 90

AFFATIN VT

Vermelho óxido

1,85

80 - 100

AFFATIN FT

Violeta azulado

1,30

75 - 90

AFFATIN HS

Violeta avermelhado

1,20

75 - 90

EMBALAGEM
As dispersões de pigmentos Affatin são embaladas em frascos plásticos, contendo 1.000
ml, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma
cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos,
cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes
neutralizantes amínicos, glicóis e água.
ATENÇÃO
Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e
derivam de experiências e analises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da
superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo
assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M.
Annetta - CRQ: 04.234.873
Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com
os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.
* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATIN II
APRESENTAÇÃO
As pastas concentradas de pigmentos Affatin II são produzidas com pigmentos, resinas
e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer
tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 13 cores diferentes,
formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados.

APLICAÇÕES
As pastas Affatin II são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir
produtos de uso arquitetônico.
Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última
geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são
controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos
bicos e a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação
ao equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO DO
PRODUTO

TIPO DE PIGMENTO

PESO
ESPECÍFICO
[g/ml]

VISCOSIDADE
STORMER
[KU]

-

-

AFFATIN II WH

Branco Dióxido De Titânio

1,80

80 - 100

AFFATIN II HB

Azul Alta Concentração

1,20

75 - 90

AFFATIN II GR

Verde Ftalo

1,33

75 - 90

AFFATIN II YO

Amarelo Óxido

1,89

80 - 100

AFFATIN II HY

Amarelo Orgânico

1,17

75 - 90

AFFATIN II BL

Azul

1,26

75 - 90

AFFATIN II RL

Vermelho Orgânico

1,32

75 - 90

AFFATIN II MG

Magenta

1,19

75 - 90

AFFATIN II YL

Amarelo Orgânico

1,29

75 - 90

AFFATIN II RO

Vermelho Óxido

1,82

80 - 100

AFFATIN II BK

Preto

1,30

75 - 90

AFFATIN II HR

Vermelho Orgânico

1,19

75 - 90

AFFATIN II PP

Vermelho Orgânico

1,32

75 - 90

EMBALAGEM
As dispersões de pigmentos Affatin II são embaladas em latas metálicas, contendo 946
ml, que podem ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos,
cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes
neutralizantes amínicos, glicóis e água.
ATENÇÃO
Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento
e derivam de experiências e analises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da
superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e,
sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel
M. Annetta - CRQ: 04.234.873
Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo
com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.
* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações
necessárias

AFFATIN IV
APRESENTAÇÃO
As pastas concentradas de pigmentos Affatin IV são produzidas com pigmentos, resinas
e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer
tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 14 cores diferentes,
formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados
ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES
As pastas Affatin IV são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir
produtos de uso arquitetônico.
Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última
geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são
controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos bicos e a
compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento
existente na loja.

CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO DO PRODUTO

TIPO DE PIGMENTO

-

-

AFFATIN IV CLS 108

PESO
VISCOSIDADE
ESPECÍFICO
STORMER

[g/ml]

[KU]

Amarelo Orgânico

1,14

75 - 90

AFFATIN IV CLS 111

Amarelo Óxido

1,85

80 - 100

AFFATIN IV CLS 112

Laranja Orgânico

1,32

75 - 90

AFFATIN IV CLS 109

Amarelo Orgânico

1,25

75 - 90

AFFATIN IV CLS 104

Azul Ftalo Alta Concentração

1,25

75 - 90

AFFATIN IV CLS 114

Vermelho Óxido

2,09

80 - 100

AFFATIN IV CLS 105

Azul

1,41

75 - 90

AFFATIN IV CLS 101

Branco Dióxido De Titânio

2,05

80 - 100

AFFATIN IV CLS 110

Magenta

1,23

75 - 90

AFFATIN IV CLS 116

Preto

1,36

75 - 90

AFFATIN IV CLS 106

Verde Ftalo

1,40

75 - 90

AFFATIN IV CLS 113

Vermelho Orgânico

1,30

75 - 90

AFFATIN IV CLS 102

Vermelho Orgânico

1,24

75 - 90

AFFATIN IV CLS 103

Violeta Azulado

1,30

75 - 90

EMBALAGEM
As dispersões de pigmentos Affatin IV são embaladas em frascos plásticos, contendo 1.000
ml, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma
cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos,
cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes
neutralizantes amínicos, glicóis e água.

ATENÇÃO
Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e
derivam de experiências e analises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície,
modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não
podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Annetta - CRQ:
04.234.873
Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os
organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.
* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATIN X
APRESENTAÇÃO
As pastas concentradas de pigmentos Affatin X são produzidas com pigmentos, resinas
e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer
tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 14 cores diferentes,
formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados
ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES
As pastas Affatin X são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir
produtos de uso arquitetônico.
Estas

dispersões

são

controladas

estritamente

mediante

colorímetro

de

última

geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são
controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos bicos e
também a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao
equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO DO
PRODUTO

TIPO DE PIGMENTO

PESO
ESPECÍFICO

VISCOSIDADE
STORMER

-

-

[g/ml]

[KU]

AFFATIN X YM

Amarelo Orgânico

1,21

75 - 90

AFFATIN X YI

Amarelo Óxido

1,89

75 - 90

AFFATIN X YR

Laranja Orgânico

1,37

75 - 90

AFFATIN X YG

Amarelo Org. Esverdeado

1,42

75 - 90

AFFATIN X BO

Azul Ftalo

1,23

75 - 90

AFFATIN X BI

Azul Ultramar

1,53

80 - 100

AFFATIN X WI

Branco Dióxido de Titânio

2,00

80 - 100

AFFATIN X CB

Preto

1,41

75 - 90

AFFATIN X GO

Verde Ftalo

1,38

75 - 90

AFFATIN X RY

Vermelho Org. Alaranjado

1,41

75 - 90

AFFATIN X RB

Vermelho Orgânico

1,38

75 - 90

AFFATIN X RI

Vermelho Óxido

1,93

80 - 100

AFFATIN X GI

Verde Óxido

2,04

80 - 90

AFFATIN X PR

Magenta

1,30

75 - 90

EMBALAGEM
As dispersões de pigmentos Affatin X são embaladas em frascos plásticos, contendo
900 ml, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma
mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos,
cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes
neutralizantes amínicos, glicóis e água.
ATENÇÃO
Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e
derivam de experiências e analises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da
superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo
assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M.
Annetta - CRQ: 04.234.873
Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com
os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.
* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATON
APRESENTAÇÃO
As pastas concentradas de pigmentos Affaton são produzidas com pigmentos, resinas
e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer
tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 11 cores diferentes,
formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados.

APLICAÇÕES
As pastas Affaton são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir
produtos de uso arquitetônico.
Estas

dispersões

são

controladas

estritamente

mediante

colorímetro

de

última

geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são
controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos bicos e
também a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao
equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO DO
PRODUTO

TIPO DE PIGMENTO

PESO
ESPECÍFICO

VISCOSIDADE
STORMER

[g/ml]
2,00

[KU]
80 - 100

AFFATON S10

Branco Dióx. de Titânio

AFFATON N7

Azul Ftalo

1,37

75 - 90

AFFATON M6

Verde Ftalo

1,42

75 - 90

AFFATON T11

Amarelo Óxido

1,84

80 - 100

AFFATON B1

Amarelo Orgânico

1,35

75 - 90

AFFATON C2

Laranja Orgânico

1,24

75 - 90

AFFATON INT. V

Vermelho Orgânico

1,35

75 - 90

AFFATON O8

Magenta

1,26

75 - 90

AFFATON H4

Vermelho Óxido

2,09

80 - 100

AFFATON Z12

Marrom Umbria

1,53

80 - 100

AFFATON R9

Preto

1,37

75 - 90

EMBALAGEM
As dispersões de pigmentos Affaton são embaladas em latas metálicas, contendo 946 ml,
que podem ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos,
cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes
neutralizantes amínicos, glicóis e água.
ATENÇÃO
Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e
derivam de experiências e analises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da
superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo
assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M.
Annetta - CRQ: 04.234.873
Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com
os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.
* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATON IV
APRESENTAÇÃO
As pastas concentradas de pigmentos Affaton IV são produzidas com pigmentos, resinas
e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer
tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 10 cores diferentes,
formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados
ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES
As pastas Affaton IV são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir
produtos de uso arquitetônico.
Estas

dispersões

são

controladas

estritamente

mediante

colorímetro

de

última

geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são
controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos bicos e
também a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao
equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO DO PRODUTO

-

TIPO DE PIGMENTO

PESO
VISCOSIDADE
ESPECÍFICO
STORMER

AFFATON IV BLUE

Branco Dióxido De
Titânio
Azul Ftalo

AFFATON IV DEEP GOLD

Amarelo Óxido

1,84

80 - 100

AFFATON IV YELLOW

Amarelo Orgânico

1,44

75 - 90

AFFATON IV GREEN
AFFATON IV RED
AFFATON IV RAW UMBER
AFFATON IV MAGENTA

Verde Ftalo
Vermelho Orgânico
Âmbar
Magenta

1,42
1,35
1,53
1,29

75 - 90
75 - 90
80 - 100
75 - 90

AFFATON IV MARRON

Marron

2,08

80 - 100

AFFATON IV BLACK

Preto

1,36

75 - 90

AFFATON IV WHITE

[g/ml]

[KU]

2,00

80 - 100

1,39

75 - 90

EMBALAGEM
As dispersões de pigmentos Affaton IV são embaladas em latas metálicas ou
frascos plásticos, contendo 946 ml, de modo que possam ser adquiridas em caixas
contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos,
cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes
neutralizantes amínicos, glicóis e água.
ATENÇÃO
Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e
derivam de experiências e analises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da
superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo
assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M.
Annetta - CRQ: 04.234.873
Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com
os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.
* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATON VI
APRESENTAÇÃO
As pastas concentradas de pigmentos Affaton VI são produzidas com pigmentos, resinas
e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer
tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 12 cores diferentes,
formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados
ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES
As pastas Affaton VI são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir
produtos de uso arquitetônico.
Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração,
assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas a
viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza secagem dos bicos, e também a
compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento
existente na loja.

CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO DO
PRODUTO

TIPO DE PIGMENTO

PESO
ESPECÍFICO

VISCOSIDADE
STORMER

-

-

[g/ml]

[KU]

AFFATON VI KX

Branco dióxido de titânio

2,00

80 - 100

AFFATON VI E

Azul ftalo

1,38

75 - 90

AFFATON VI D

Verde ftalo

1,42

75 - 90

AFFATON VI C

Amarelo óxido

1,84

80 - 100

AFFATON VI T

Amarelo rojizo orgânico

1,24

75 - 90

AFFATON VI AXX Amarelo exterior orgânico

1,35

75 - 90

AFFATON VI L

Âmbar

1,53

80 - 100

AFFATON VI R

Vermelho exterior orgânico

1,35

75 - 90

AFFATON VI V

Magenta

1,26

75 - 90

AFFATON VI F

Vermelho óxido

2,09

80 - 100

AFFATON VI I

Óxido de ferro marrom

1,74

80 - 100

AFFATON VI B

Preto

1,37

75 - 90

AFFATON VI AN

Amarelo alta performance

1,66

80 - 100

AFFATON VI RN

Vermelho alta performance

1,35

75 - 90

EMBALAGEM
As dispersões de pigmentos Affaton VI são embaladas em latas metálicas frascos
plásticos, contendo 946 ml, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4
embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos,
cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes
neutralizantes amínicos, glicóis e água.
ATENÇÃO
Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e
derivam de experiências e analises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da
superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo
assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M.
Annetta - CRQ: 04.234.873
Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com
os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.
* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATON K
APRESENTAÇÃO
As pastas concentradas de pigmentos Affaton K são produzidas com pigmentos, resinas
e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer
tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 12 cores diferentes,
formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados
ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES
As pastas Affaton K são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir
produtos de uso arquitetônico.
Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração,
assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas a
viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza secagem dos bicos, e também a
compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento
existente na loja.

CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO DO
PRODUTO

TIPO DE PIGMENTO

PESO
ESPECÍFICO

VISCOSIDADE
STORMER

[g/mL]

[KU]

-

-

AFFATON K KX

Branco Dióxido de Titânio

2,00

80 - 100

AFFATON K E

Azul Ftalo

1,38

75 - 90

AFFATON K D

Verde Ftalo

1,42

75 - 90

AFFATON K C

Amarelo Óxido

1,84

80 - 100

AFFATON K T

Amarelo Rojizo Orgânico

1,24

75 - 90

AFFATON K AXX

Amarelo Exterior Orgânico

1,35

75 - 90

AFFATON K L

Âmbar

1,53

80 - 100

AFFATON K R

Vermelho Exterior Orgânico

1,35

75 - 90

AFFATON K V

Magenta

1,26

75 - 90

AFFATON K F

Vermelho Óxido

2,09

80 - 100

AFFATON K I

Óxido De Ferro Marrom

1,74

80 - 100

AFFATON K B

Preto

1,37

75 - 90

EMBALAGEM
As dispersões de pigmentos Affaton K são embaladas em latas metálicas frascos plásticos,
contendo 946 mL, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens
de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos,
cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes
neutralizantes amínicos, glicóis e água.
ATENÇÃO
Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e
derivam de experiências e analises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície,
modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não
podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Annetta - CRQ:
04.234.873
Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os
organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.
* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATON XII
APRESENTAÇÃO
As pastas concentradas de pigmentos Affaton XII são produzidas com pigmentos, resinas
e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer
tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 12 cores diferentes,
formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados
ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES
As pastas Affaton XII são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir
produtos de uso arquitetônico.
Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração,
assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas
a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza secagem dos bicos, e também
a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao
equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO DO PRODUTO

TIPO DE PIGMENTO

AFFATON XII BRANCO W

Branco Dióxido Titânio

AFFATON XII AZUL E

PESO
VISCOSIDADE
ESPECÍFICO
STORMER

[g/mL]
2,02

[KU]
80 - 100

Azul Ftalo

1,38

75 - 90

AFFATON XII VERDE D

Verde Ftalo

1,44

75 - 90

AFFATON XII AMAR. OX. C

Amarelo Óxido

1,84

80 - 100

AFFATON XII AMAR.MED.Z Amarelo Orgânico

1,36

75 - 90

AFFATON XII AMAR.EXT.G

Amarelo Exterior Orgânico

1,39

75 - 90

AFFATON XII AMBAR L

Âmbar

1,53

80 - 100

AFFATON XII VERM. EXT. M Vermelho Exterior Org.

1,40

75 - 90

AFFATON XII MAGENTA V

Magenta

1,26

75 - 90

AFFATON XII VERM. OX. F

Vermelho Óxido

2,09

80 - 100

AFFATON XII VIOLETA J

Violeta

1,40

80 - 100

AFFATON XII PRETO B

Preto

1,37

75 - 90

EMBALAGEM
As dispersões de pigmentos Affaton XII são embaladas em latas metálicas frascos
plásticos, contendo 946 mL, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4
embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos,
cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes
neutralizantes amínicos, glicóis e água.
ATENÇÃO
Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e
derivam de experiências e analises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da
superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo
assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M.
Annetta - CRQ: 04.234.873
Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com
os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.
* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

