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COMFORT BLUE / EFFEX BLUE 705* 
(КОМФОРТ CИНІЙ / ЕФФЕКС СИНІЙ 705*) 
Синій порошковий органічний пігмент 
 

COMFORT BLUE синій порошковий пігмент для 
виробництва бетонних виробів:  

 ефективний барвник для виробництва 
високоякісного бетону синього кольору;  

 для всіх типів залізобетонних виробів, 
таких як бетонні блоки, бетонні плити, 
бруківка тощо;  

 тривалий насичений синій колір, є стійким 
до впливу атмосферних явищ і сонячних 
променів;  

 високі експлуатаційні характеристики;  
 дозування 1% від ваги цементу;  
 для виробництва виробів з бетону класів 

F1 - F6. 
 

Рекомендація: 

Для забезпечення рівномірного перемішування 

рекомендуємо при змішуванні дотримуватися 

наступної послідовності: 

1. пісок; 

2. пігмент (EFFEX BLUE 705); 

3. щебінь; 

4. пластифікатор (TITAN 712, TITAN 402); 

5. цемент; 

6. вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики: 

 

Дозування:  
Рекомендоване дозування 1% від ваги цементу. 
Дозування залежить від активності цементу. 
Перед застосуванням рекомендується виконати 
проби і підібрати оптимальне дозування! 
 
Застосування:  
COMFORT BLUE додається в бетонну суміш 
перед додаванням води або розчинити у воді.  
Особливості та області застосування: 
Щоб гарантувати стабільність і довговічність 
продукту необхідно використовувати тільки 
пігмент COMFORT BLUE разом з 
пластифікаторами CH4, TITAN 712, TITAN 402. 
 

Продукт для професійного використання.  

Зберігати в прохолодному, сухому, добре 

провітрюваному приміщенні в оригінальній 

упаковці, окремо від продуктів харчування 

подалі від прямих сонячних променів. 

 

 

Консистенція: 
Колір: 
Дозування: 
 
Термін придатності: 

 
Зберігання: 
 

порошок 
синій 
1,0% (масових) від ваги 
в'яжучого  
12 місяців в оригінальних 
запечатаних ємностях 
в закритих ємностях при  
температурі не нижче +5°С. 

 

Упакування: 

 Мішок 
 Контейнер BigBag 
 
 

 

 
1 кг, 25 кг 
500 кг 
 

 
 
 

Надаємо гарантії щодо якості наших матеріалів при дотриманні наших умов поставки та застосування. Для будівництва зі спеціальними вим огами, які не входять в дану інструкцію надаємо технічний супровід.  

* компанією-виробником CHEMTECH BAYERN GmbH (Німеччина, Регенсбург) було прийнято рішення про зміну назви матеріалу COMFORT BLUE – синій порошковий органічний пігмент. 
  Починаючи з 01 травня 2016 р. присвоєно нову товарну назву: EFFEX BLUE 705 – синій порошковий органічний пігмент. 

 


