Farba Metaliczna SILVER
Silveno Decorazione
Karta Techniczna

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRODUCENTA
Nazwa handlowa:
Rodzaj produktu:

FARBA METALICZNA SILVER
farba strukturalna

2. OPIS
FARBA METALICZNA SILVER to ekskluzywny produkt dekoracyjny o metalicznej poświacie i
delikatnej piaskowej strukturze.
3. KOLOR
Srebrny z możliwością barwienia
4. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Przed przystąpieniem do nakładania FARBY METALICZNEJ SILVER należy odpowiednio
przygotować powierzchnię ściany. Powierzchnia powinna być mocna, sucha, oczyszczona z
kurzu, resztek kleju, olejów, brudu i tłuszczów.
5. PRZYGOTOWANIE FARBY
Produkt należy wymieszać ręcznie lub mechanicznie. W przypadku barwienia dodać pigment i
ponownie wymieszać dokładnie w celu ujednolicenia koloru farby. W przypadku pracy na
płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego zaleca się
wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
6. NARZĘDZIA
wałek malarski, pędzel
7. SPOSÓB UŻYCIA
FARBĘ METALICZNĄ SILVER należy aplikować jednowarstwowo na suchą powierzchnię w taki
sposób, by nie pozostawiać zacieków.
8. WYDAJNOŚĆ: 7m2/800 ml
9. PRZECHOWYWANIE
Produkt przechowywać w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamkniętych opakowaniach, produkt
wrażliwy na mróz.
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym
opakowaniu.
10. OPAKOWANIA HANDLOWE: 800 ml
11. STANDARDY/NORMY
PN-C 81906:2003
12. WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.
Produkt niepalny; w przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków
otoczenia.
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W przypadku kontaktu ze skórą: Zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W razie
utrzymywania się objawów, skontaktować się z lekarzem.
W przypadku kontaktu z oczami: Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością
wody. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W
przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
Narażenie inhalacyjne: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie potrzeby skontaktować się
z lekarzem.
W przypadku połknięcia: Wypłukać usta dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
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