Jeger Industrial

RODZAJ

Masa dekoracyjna.

OPIS

Jeger Industrial to gotowa do użycia masa dekoracyjna, tworząca na
dekorowanej powierzchni efektowną, delikatnie metalizującą
powłokę.

Przykłady zastosowania

Efekt przeznaczony jest do nakładania na ściany we wnętrzach.

DANE TECHNICZNE
Kolory

10 odcieni

Stopień połysku

metaliczny

Wydajność

1 L = ±7 m2

Wielkość opakowań

1L

Rozcieńczalnik

Nie stosować

Nakładanie

Wałek do efektów dekoracyjnych, paca wenecka

Czas schnięcia

+- 4h

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania

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

Przygotowanie

Podłoże musi być trwałe, czyste, suche, odpylone i odtłuszczone. Przed
nałożeniem efektu Jeger Industrial należy położyć, zgodnie z instrukcją
aplikacji, farbę Jeger Color Paint w odpowiednio dobranym kolorze.
Poczekaj 2-4h do wyschnięcia farby.

Nakładanie

Jeger Industrial wymieszaj dokładnie. Nie rozcieńczaj, produkt jest
gotowy do użycia. Pacą wenecką nałóż pierwszą, cienką warstwę.
Efekt nakładaj małymi fragmentami, rozprowadzając go w różnych
kierunkach. Po ok 1-2 min. Wygładzaj delikatnie pacą (aby uzyskać
większą gładkość, delikatnie zwilżaj pacę wodą). Po pokryciu całej
powierzchni odczekaj ok 2h, a następnie nałóż drugą warstwę w ten
sam sposób.

Czyszczenie narzędzi

Usunąć nadmiar farby z wałka i przemyć go wodą.

Limity emisji

Limit zawartości LZO (kat. II/AI): 200g/l (2010). Produkt ten zawiera
maksymalnie 0,75g/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,
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.

