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Toepassing: 
 
RIGO Verffabriek Kleurpigment voor olie is een kleurpasta voor het eenvoudig aankleuren van ROYL olie(#4550, 
#4560, #4561 en #4562) , ROYL onderhoudsolie (#9090 en #9091) (m.u.v. watergedragen onderhoudsolie) en 
SKYLT Overlakbare Kleurolie (#5050, #5051 en #5052). 
Zie de WERKWIJZER ROYL of SKYLT voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen.  
Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt. 

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende 
ventilatie als geldende norm aangehouden. 
 

Geur NVT 
Inhoud Variabel, per kleurnummer is de hoeveelheid verschillend (tussen 25ml en 125 ml) 
VOS- gehalte *** g/l per kleur verschillend 

Meng verhouding 

Maximaal 1 pouche Kleurpigment voor olie per liter olie in: 
- #4561, #4562, #5051 en #5052 

Maximaal 1/2 pouche Kleurpigment voor olie per liter olie in: 
- #9090 en #9091 

Maximaal 2 pouches Kleurpigment voor olie per liter olie in: 
- #4550, #4560 en #5050 

Belastbaar Zie productinformatie van het te gebruiken eindproduct 
Verpakking Pouche (125 ml) 
Beschikbare kleuren Verkrijgbaar in 23 kleuren (samen goed voor 39 standaardkleuren) 
Houdbaarheid In gesloten verpakking minimaal 6 maanden houdbaar. Na opening beperkt 

houdbaar. 
 
Bovenstaande technische specificaties gelden voor het kleurpigment voor olie bij standaard omstandigheden.  
 
  



 
  
 
 

De verstrekte informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld en correct op de datum van uitgifte. Eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd 
in nieuwere versies. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan de gegevens in dit document; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid voor de 
beoogde toepassing.  

 

Technisch Informatie Blad 

Kleurpigment voor olie 

 

17 oktober 2019, versie 1.0 

Beschikbaar in de volgende verpakking(en): 
 Pouche 125 ml 
 
01 voor 1L #0101:  pouche; art.nr. 5532011;  EAN 8716544041394  
02 voor 1L #0102:  pouche; art.nr. 5532021; EAN 8716544041400 
03 voor 1L #0103:  pouche; art.nr. 5532031; EAN 8716544041417 
08 voor 1L #0108:  pouche; art.nr. 5532041; EAN 8716544041424 
09 voor 1L #0109:  pouche; art.nr. 5532051; EAN 8716544041431 
10 voor 1L #0110:  pouche; art.nr. 5532061; EAN 8716544041448 
11 voor 1L #0111:  pouche; art.nr. 5532071; EAN 8716544041455 
12 voor 1L #0112:  pouche; art.nr. 5532081; EAN 8716544041462 
13 voor 1L #0113:  pouche; art.nr. 5532091; EAN 8716544041479 
14 voor 1L #0114:  pouche; art.nr. 5532101; EAN 8716544041486 
15 voor 1L #0115:  pouche; art.nr. 5532111; EAN 8716544041493 
16 voor 1L #0116:  pouche; art.nr. 5532121; EAN 8716544041509 
17 voor 1L #0117:  pouche; art.nr. 5532131; EAN 8716544041516 
18 voor 1L #0118:  pouche; art.nr. 5532141; EAN 8716544041523 
19 voor 1L #0119:  pouche; art.nr. 5532151; EAN 8716544041530 
20 voor 1L #0120:  pouche; art.nr. 5532161; EAN 8716544041547 
21 voor 1L #0121:  pouche; art.nr. 5532171; EAN 8716544041554 
22 voor 1L #0122:  pouche; art.nr. 5532181; EAN 8716544041561 
23 voor 1L #0123:  pouche; art.nr. 5532191; EAN 8716544041578 
25 voor 1L #0125:  pouche; art.nr. 5532201; EAN 8716544041585 
26 voor 1L #0126:  pouche; art.nr. 5532211; EAN 8716544041592 
27 voor 1L #0127:  pouche; art.nr. 5532221; EAN 8716544041608 
28 voor 1L #0128:  pouche; art.nr. 5532231; EAN 8716544041615 
 
Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken. 
 

 

 

 


