
 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

Nazwa produktu: JEGER SAHARA 

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa 

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice 

55-080 Kąty Wrocławskie 

Tel./fax: +48 71 798 09 08 

www.jeger.pl 

Opis i zastosowanie: 

Efekt dekoracyjny Jeger Sahara - dyspersyjna farba strukturalna o delikatnym metalicznym połysku 

przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. 

Właściwości/ Zalety: 

– gotowa do użycia bez dodatkowego przygotowania 

- ekologiczna, wodorozcieńczalna 

Dane techniczne: 

Kolor – 20 gotowych kolorów 

Gęstość - 1,25 g/cm3 

Ilość warstw: 1-2 

Rozcieńczanie - niezalecane 

Czas schnięcia 1-2h ( temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej 

temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

Wydajność - 3-5 m2 /l 

Nakładać w temperaturze od +5 ⁰C do +25 ⁰C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas 
schnięcia może ulec wydłużeniu. 

Sposób użycia: 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, odpylone, oczyszczone ze starych powłok malarskich, 
równe, bez spękań. Ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania. Stare, dobrze związane powierzchnie 
pokryte farbą odtłuścić poprzez zmycie wodą ze środkiem myjącym. Świeże tynki cementowo-wapienne należy 
malować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie), podłoża betonowe po upływie ok. 1 m-ca. Chłonne podłoża 
zagruntować np. gruntem Jeger Primer. Następnie pomalować farbą Jeger Color Paint w odpowiednim, wybranym 
kolorze. 

Przygotowanie produktu i aplikacja: 

Jeger Sahara jest produktem gotowym do użycia, nie rozcieńczać wodą. Przed rozpoczęciem pracy zawartość 
pojemnika dokładnie wymieszać, a następnie nakładać pędzlem. Uwaga: prace wykonywać etapami tzn. metr 



 

kwadratowy po metrze. Następnie po ok 2 min. przystąpić do modelowania. Modelować suchym, szerokim 
pędzlem (o krótkim, sztywny włosiu), według inwencji: ruchami równoległymi, skośnymi, okrężnymi lub 
krzyżowymi. Uwaga: powierzchnia jest podatna na modelowanie przez ok 3-5 min. Całkowity czas schnięcia 24h. 
Końcowy efekt dekoracyjny jest uzależniony od użytych narzędzi oraz inwencji osoby wykonującej dekorację. 

Narzędzia: 

-  pędzel 

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą. 

Dodatkowe informacje: 

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach , w temperaturze +5 C do + 25 C. 

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu 

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg 

oddechowych 

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę 

produktu 

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu 

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach. 

Dostępne opakowania: 1l 

Atesty i normy: 

Produkt posiada atest PZH 


