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Paste de colorare  sau concentrate lichide de colorare AKEMI® 

 
Pe lângă încercatele paste de colorare (tub), AKEMI are în programul său acum concentratele lichide (flacon), care se pot 
prelucra repede şi uşor în adezivii şi chiturile AKEMI, datorită proprietăţilor lor excelente de curgere. 
 

Domeniul de utilizare 
Colorarea şi potrivirea culorii adezivilor şi chiturilor AKEMI la culoarea pietrei. 

Concentrate de colorare lichide 
flacoane de 50 ml 
Pentru liniile de produse adezivi  epoxidici şi chituri poliesterice respectiv acrilice pentru marmură AKEPOX

®
 există diferite 

concentrate de colorare corespunzătoare doar pentru fiecare linie respectivă de produse . 
Culori: roşu, roşu maroniu, alb, negru, ocru, verde, maro, albastru, bej şi gri 

Paste de colorare 
tuburi de 30 ml 
Şi aici există, separat, diferite paste de colorare în funcţie de liniile de produse adezivi  epoxidici şi chituri poliesterice 
respectiv acrilice pentru marmură AKEPOX

®
. 

Culori: roşu, roşu maroniu, alb, negru, ocru. verde, maro, albastru 
 

Proprietăţi: 
Generale 
Atât concentratele, cât şi pastele de colorare au proprietăţi excepţionale: 
- concentraţia ridicată a pigmenţilor de colorare rezultă rentabilitate mare 
- rezistenţa maximă la razele UV şi lumină a pigmenţilor rezultă lipsa decolorării în timp 
- nu modifică proprietăţile adezivului 
- pot fi amestecate împreună 
 

Avantajele concentratelor lichide de colorare 
- pot fi amestecate uşor şi omogen în adezivii AKEMI lichizi şi puţin vâscoşi 
- dozare precisă şi uşoară cu ajutorul flaconului 
- culorile bej şi gri se regăsesc în culorile amestecate 
 

Avantajele pastelor de colorare 
- prelucrare bună în adezivii AKEMI tip gel şi pastă 
- dozare precisă prin intermediul tubului de plastic 
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 Concentrate lichide de colorare  
flacoane de 50 ml 

 

Paste de colorare 
tuburi de 30 ml 

 

Culori pentru chituri 
poliesterice şi acrilice 

pentru adezivi 
AKEPOX

®
 (Epoxy) 

pentru chituri 
poliesterice şi acrilice 

pentru adezivi AKEPOX
®
 

(Epoxy) 

roşu Nr. art. 1 10 50 Nr. art. 1 12 70 Nr. art. 1 10 01 Nr. art. 1 12 20 

roşu maroniu Nr. art. 1 10 51 Nr. art. 1 12 71 Nr. art. 1 10 02 Nr. art. 1 12 21 

alb Nr. art. 1 10 52 Nr. art. 1 12 72 Nr. art. 1 10 03 Nr. art. 1 12 28 

negru Nr. art. 1 10 53 Nr. art. 1 12 73 Nr. art. 1 10 04 Nr. art. 1 12 22 

ocru Nr. art. 1 10 54 Nr. art. 1 12 74 Nr. art. 1 10 05 Nr. art. 1 12 23 

verde Nr. art. 1 10 55 Nr. art. 1 12 75 Nr. art. 1 10 06 Nr. art. 1 12 24 

maro Nr. art. 1 10 56 Nr. art. 1 12 76 Nr. art. 1 10 11 Nr. art. 1 12 25 

albastru Nr. art. 1 10 57 Nr. art. 1 12 77 Nr. art. 1 10 12 Nr. art. 1 12 27 

bej Nr. art. 1 10 58 Nr. art. 1 12 78 - - 

gri Nr. art. 1 10 59 Nr. art. 1 12 79 - - 

amestec Nr. art. 1 10 60 Nr. art. 1 12 80 Nr. art. 1 10 07 Nr. art. 1 12 26 

 


