Farba na plamy i zacieki

Wysokie krycie
Doskona³e maskowanie plam po zalaniach i nikotynie
Zabezpiecza powierzchnie przed dzia³aniem wilgoci

przeznaczenie

kolory

S³u¿y do zamalowywania trwa³ych plam wewn¹trz oraz na zewn¹trz pomieszczeñ.
Doskonale maskuje plamy z t³uszczu, nikotyny, sadzy oraz zacieków wodnych.

Bia³y

Produkt pakowany w puszki o pojemnoœci: 0,5 l, 1 l

opakowania

parametry
techniczne

wygl¹d pow³oki:
lepkoœæ:
gêstoœæ:
ph:
iloœæ warstw:
nanoszenie drugiej warstwy:
ca³kowity czas schniêcia:
wydajnoœæ:
narzêdzia:
magazynowanie:
termin przydatnoœci:
limit LZO:

g³adka, matowa bia³a
2500 +/- 1000 mPas 20 rpm, dysk 5
1,45 +/- 0,1 g/cm3
nie dotyczy
1-2
8h
24 h
2
8 m/l
pêdzel, wa³ek, natrysk
O
5-30C
2 lata
kat. A/g/FR 350 g/l – zawiera 349 g/l

przygotowanie
pod³o¿a

Powierzchnie przeznaczone do malowania musz¹ byæ suche, zwarte, wolne od
kurzu i luŸnych fragmentów. Powierzchnie zagrzybione nale¿y przed malowaniem
oczyœciæ œrodkiem dezynfekuj¹cym. Pow³oki wymagaj¹ce odt³uszczenia umyæ
wod¹ z dodatkiem detergentu. Stare pow³oki, Ÿle przylegaj¹ce nale¿y usun¹æ, a
ubytki i pêkniêcia uzupe³niæ mas¹ szpachlow¹.

Farbê przed u¿yciem nale¿y energicznie wymieszaæ. Nanieœæ jedn¹ warstwê na
przygotowane wczeœniej pod³o¿e, przy pomocy pêdzla lub wa³ka malarskiego. Nie
rozcieñczaæ. W przypadku koniecznoœci drug¹ warstwê nak³adaæ po 8h.
Optymalna temperatura malowania to + 18°C do + 25°C.

Nie usuwaæ razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewaæ do kanalizacji. Odpady
ka¿dorazowo powinny zostaæ zagospodarowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami krajowymi dotycz¹cymi odpadów. Szczegó³owe informacje zosta³y
zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

œrodki
bezpieczeñstwa

£atwopalna ciecz i pary.
Mo¿e powodowaæ uszkodzenie narz¹dów (oœrodkowy uk³ad nerwowy) poprzez
d³ugotrwa³e lub powtarzane nara¿enie.
Dzia³a szkodliwie na organizmy wodne, powoduj¹c d³ugotrwa³e skutki.
Chroniæ przed dzieæmi.
Przed u¿yciem przeczytaæ etykietê.
Przechowywaæ z dala od Ÿróde³ ciep³a, gor¹cych powierzchni, Ÿróde³ iskrzenia,
otwartego ognia i innych Ÿróde³ zap³onu. Nie paliæ.
Stosowaæ wy³¹cznie na zewn¹trz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
W razie koniecznoœci zasiêgn¹æ porady lekarza nale¿y pokazaæ pojemnik lub
etykietê.
Zawartoœæ/pojemnik usuwaæ do firm posiadaj¹cych odpowiednie uprawnienia.
Powtarzaj¹ce siê nara¿enie mo¿e powodowaæ wysuszenie lub pêkanie skóry.
Zawiera oksym butan-2-onu. Mo¿e powodowaæ wyst¹pienie reakcji alergicznej.
Produkt posiada atest higieniczny.

