Jeger Chalky Style farba kredowa

RODZAJ

Farba kredowa

OPIS

Stosując Jeger Chalky Style możemy uzyskać zarówno jednolity kolor,
jak i efekt przecierek, postarzenia, który doskonale pasuje do stylu
rustykalnego, prowansalskiego czy skandynawskiego. Produkt jest łatwy
w użyciu i nadaje się do stosowania bez gruntowania, a także
konieczności usuwania poprzednich farb.

Przykłady zastosowania

Jeger Chalky Style to zmywalna, matowa farba do mebli,
elementów dekoracyjnych, przedmiotów codziennego użytku,
boazerii itp.

DANE TECHNICZNE
Kolory

Dostępny w 7 kolorach

Stopień połysku

Matowy

Wielkość opakowań

125 ml/ 500 ml

Wydajność

125 ml - Wydajność +- 1,25 m²
500 ml - Wydajność +- 5 m²

Rozcieńczalnik

Nie stosować

Nakładanie

pędzel lub mały wałek

Czas schnięcia

około 2h

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania

Nadaje się do stosowania bez gruntowania, a także konieczności
usuwania poprzednich farb.

Przygotowanie

Dekorowaną powierzchnię lekko przeszlifuj i oczyść. Farbę kredową
Jeger Chalky Style możesz stosować bezpośrednio na surowe,
malowane lub lakierowane drewno. Na drewno garbnikowe lub iglaste
najpierw nałóż podkład Jeger Deco Primer.

Nakładanie

Przed użyciem farby dokładnie ją wymieszaj, aby uzyskać
jednolitą konsystencję. Nałóż zgodnie ze słojami drewna za
pomocą pędzla lub małego wałka. Farbę starannie rozprowadź
unikając powstawania zgrubień i zacieków. Po ok. 30
minutach możesz w
wybranych miejscach przetrzeć
powierzchnię papierem ściernym, tak aby uzyskać efekt
przecierki. Jeśli chcesz otrzymać efekt dwukolorowy, po
nałożeniu pierwszego koloru odczekaj 2 godziny, a następnie
nałóż drugi kolor. Następnie po ok. 10 minutach, wilgotną gąbką,
nierówno przecieraj powierzchnię, odsłaniając miejscowo
pierwszy kolor. Dla uzyskania jednolitego koloru pomaluj
dekorowaną powierzchnię i pozostaw do wyschnięcia. Kiedy
dekorowana powierzchnia będzie już całkowicie sucha nałóż
jeden z lakierów Jeger Chalky Lakier lub wosk Jeger Chalky Wax,
który dodatkowo ją zabezpieczy.

Czyszczenie narzędzi

Usunąć nadmiar farby z narzędzi i przemyć je wodą. Ewentualne
zabrudzenia farbą innych powierzchni, niezwłocznie usunąć
miękką gąbką i wodą z dodatkiem detergentu.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWA
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.
Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla
życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

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. Data ważności wskazana na opakowaniu.
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.

