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PASTY PIGMENTOWE

Pasty pigmentowane to  płynne koncentraty pigmentów przygotowane do bezpośredniego użycia.
Nazwa "pasta pigmentowa" może odnosić się zarówno do postaci fizycznej produktu jak i etapu
przygotowania pigmentu do użycia w farbach i lakierach. Produkty oferowane przez nas pod nazwą
"pasta pigmentowa" mają postać płynną o lepkości odpowiedniej do łatwego, ręcznego mieszania ze
spoiwami i dodatkami. Nasze pasty pigmentowe nie są produktami o wysokiej lepkości w tubie do
wyciskania. Pakujemy je w puszki metalowe, 1 i 3,5 litrowe, przystosowane do zamocowania w
mieszalnikach.

Wszystkie produkowane przez nas pasty pigmentowe 
mogą być używane tak jak pasty typu AM.

Wszystkie pasty pigmentowe aktualnie produkowane przez POLLAK ZFiL spełniają kryterium
jakościowe odporności na światło słoneczne oraz czynniki atmosferyczne stawiane pigmentom do

zastosowań w lakierach samochodowych.

Spełniają one również wymagania stawiane pastom pigmentowym
 do zastosowań przy malowaniu:

- jachtów i łodzi

- maszyn i urządzeń rolniczych

- mebli

- drewna

- w przemyśle
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Numeracja kolorów i zestawienie Past pigmentowych litych produkowanych przez POLLAK ZFiL

Kod Pasty Kolory lite Opis koloru

AM1 8TWDPAM1 biały 1,50 ciepło-biały

015 8UNPL015 biały 1,64 czysto-biały

AM90 8TYDPAM90 żółty przezroczysty 1,23 tlenkowy- brudnożółty

AM42 8LYDPAM42 żółty 1,49 żółcień cytrynowa

AM43 8BYDPAM43 żółty 1,10 mocna ciepła żółcień

443 8UNPL443 żółty 1,45 kolor zbliżony do AM81

AM461 8OYDPAM461 żółtopomarańczowy 1,17 czysty żółtopomarańczowy kolor zbliżony do AM46

386 8UNPL386 pomarańczowy 1,10 czerwono-pomarańczowy czysty

AM91 8TRDPAM91 czerwony przezroczysty 1,19 tlenkowy- brudnoczerwony

AM50 8BRDPAM50 czerwony 1,08

388 8UNPL388 czerwony 1,03 czysty czerwono-bordowy, przezroczysty

379 8UNPL379 bordowy – Maroon 0,99 bordowy kryjący

AM921 8TBDPAM921 brązowy przezroczysty 1,24 tlenkowy- brudnobrązowy

AM20 8DVDPAM20 fioletowy 1,01 czysto-fioletowy

AM29 8LBDPAM29 niebieski 1,05

AM30 8FGDPAM30 zielony 1,07 zielony kryjący, odcień niebieski

AM31 8FGDPAM31 zielony 1,00 zielony toner, odcień niebieski

AM32 8YGDPAM32 zielony 1,11 zielony, odcień żółty Pasta czysto-zielona jasna.

444 8UNPL444 czarny tlenkowy 1,48 kryjący, szaro-czarny, tlenkowy

103 8UNPL103 czarny 1,11 Szaro-czarny, odcień szary pełnego koloru

AM5 8JBDPAM5 czarny głęboki 1,03
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do stosowania w bazach metalizowanych oraz kolorach 
transparentnych do drewna

brudnożółty- odcień brązowy, dobrze 
kryjący, tlenkowy

do stosowania w bazach metalizowanych oraz kolorach 
transparentnych do drewna

czystoczerwony, w słońcu lekko 
pomarańczowy

do stosowania w bazach metalizowanych oraz 
perłowych

do stosowania w bazach metalizowanych oraz kolorach 
transparentnych do drewna

w światle przechodzącym- zielono-
niebieski, w odbitym- fioletowy

Bardzo wysoka wydajność, opłacalny w stosowaniu, 
doskonale się miesza bez smużenia

W światle przechodzącym- odcień 
brązowy, w odbitym- odcień niebieski
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