Jeger Loft Metal Metalize

OPIS

Jeger Loft Metal Metaliza to metalizowane wykończenie dla efektu
Jeger Loft Metal.

Przykłady zastosowania

Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń na
tynkach cementowych lub wapienno-cementowych, płytach gipsowokartonowych, betonie lub płytach wiórowych.

DANE TECHNICZNE
Kolory

4 kolory

Stopień połysku

metalizowany

Wydajność

+- 6 m² z opakowania

Wielkość opakowań

0,4 L

Nakładanie

Paca do efektów

Gęstość przy 25°C

1.00 +/- 0.05

Rozpuszczalnik

Woda

Czas schnięcia

Dotykowy ok. 1h, 1-szej warstwy ok. 2-4h, całkowity – 4h przy temp.
+21°C i wilgotności względnej 60%. Niższa temperatura i większa
wilgotność wydłuża czas schnięcia.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania

Optymalna temp. malowania: od +5°C do +25°C.

Przygotowanie

Podłoże musi być trwałe, czyste, suche, odpylone i odtłuszczone.
W przypadku luźno związanego podłoża, przed gruntowaniem,
zabezpieczyć je preparatem Jeger Impregnat.

Nakładanie

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać.
Produkt gotowy do użycia. Na wyschniętą powierzchnię Jeger Loft
Metal po około 8h nałóż pacą Jeger Loft Metal Metalize wykonując
skośne ruchy i stopniowo wygładzając. W zależności od upodobań
możesz zostawić więcej lub mniej farby Loft Metal w tle. Pozostaw do
wyschnięcia na +/- 2h, w razie potrzeby możesz dołożyć Metalizy.

Czyszczenie narzędzi

Usunąć nadmiar farby z narzędzi i przemyć je wodą.

Limity emisji

Limit zawartości LZO dla tego produktu wg Dyrektywy 2004/42/WE
wynosi (kat.A/1/FW) 30g/l. Produkt zawiera max 1g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWA
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta
charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie
sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
Ochrona środowiska
i postępowanie
z odpadami

Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do
punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia
zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku
zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy
je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne
zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do
odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań
w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie
Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Temperatura magazynowania i transportu
wynosi od +5°C do +25°C. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać
opakowanie w przypadku ponownego użycia farby. Otwartego
opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu
doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować
warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt
wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem
produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.
Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez
właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest
wykorzystywany lub za sposób jego użycia.

