Lakier metaliczny szybkoschn¹cy

Lakier daj¹cy satynowe metaliczne pow³oki o doskona³ych w³aœciwoœciach
kryj¹cych i wype³niaj¹cych.
?
Krótki czas schniêcia
?
Wysoki poziom krycia
?
Zapewnia dekoracyjny metaliczny efekt
?
Do u¿ytku wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ

przeznaczenie

kolory

Przeznaczony do malowania metalu, drewna, szk³a, tworzywa sztucznego,
kamienia, tektury itp.

10+

opakowania

400 ml - aerozol

parametry
techniczne

wygl¹d pow³oki:

satyna

czas schniêcia:

py³osuchoœæ: 20- 30 min
suchoœæ w dotyku: 1 godz.
ca³kowita suchoœæ: 72 godz.

wydajnoœæ:

ok. 2,2 m2/400 ml

magazynowanie:

5-25OC. Nie wystawiaæ na dzia³anie temperatury
przekraczaj¹cej +50°C .

termin przydatnoœci:

10 lat

limit LZO:

nie dotyczy

przygotowanie
pod³o¿a

W przypadku elementów plastikowych stosowaæ podk³ad do plastików.
Powierzchnie osuszyæ, oczyœciæ z t³uszczu i rdzy.

Przed u¿yciem energicznie wstrz¹saæ ok. 1 min i wykonaæ natrysk próbny. Nanosiæ
w formie kilku cienkich warstw, z odleg³oœci ok. 25-30cm. Zachowaæ 10-15min
odstêpu miêdzy warstwami, nie d³u¿szy ni¿ 1 godz. Pow³oki suche w dotyku po 1-2
godzinach, ca³kowite wyschniêcie po 2-3 dobach. Podczas malowania zapewniæ
dobr¹ wentylacjê. Optymalna temperatura stosowania: +16°C do +25°C. Po
zakoñczeniu pracy oczyœciæ dyszê: odwróciæ pojemnik do góry dnem i nacisn¹æ
przycisk przez ok. 3 sekundy.
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

Chroniæ oczy i skórê, w razie kontaktu natychmiast zmyæ wod¹. Przechowywaæ
w miejscach niedostêpnych dla dzieci. Os³oniæ otoczenie malowanych powierzchni.
Ewentualne zabrudzenia usuwaæ nie czekaj¹c na wyschniêcie.
Skrajnie ³atwopalny aerozol. Pojemnik pod ciœnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.
Dzia³a dra¿ni¹co na skórê. Mo¿e powodowaæ uszkodzenie narz¹dów (oœrodkowy
uk³ad nerwowy) poprzez d³ugotrwa³e lub nara¿enie powtarzane. Mo¿e wywo³ywaæ
uczucie sennoœci lub zawroty g³owy. Dzia³a dra¿ni¹co na oczy. Chroniæ przed
dzieæmi. Przed u¿yciem przeczytaæ etykietê. Przechowywaæ z dala od Ÿróde³
ciep³a, gor¹cych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych Ÿróde³ zap³onu.
Palenie wzbronione. Nie rozpylaæ nad otwartym ogniem lub innym Ÿród³em
zap³onu. Nie przek³uwaæ ani nie spalaæ, nawet po zu¿yciu. Nie wdychaæ mg³y
rozpylonej cieczy. W razie koniecznoœci zasiêgniêcia porady lekarza nale¿y
pokazaæ pojemnik lub etykietê. Chroniæ przed œwiat³em s³onecznym.
Wyrób zawiera: Ksylen – mieszanina izomerów, aceton.
Szczegó³owe informacje zosta³y zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej maj¹ na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s¹ podstaw¹ do odpowiedzialnoœci
prawnej Producenta, gdy¿ warunki wykonawstwa pozostaj¹ poza jego kontrol¹. Wszelka ingerencja w sk³ad produktu jest niedopuszczalna i mo¿e w znaczny
sposób obni¿yæ jakoœæ stosowanego wyrobu. W przypadku po³¹czenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci. W razie pytañ prosimy
skontaktowaæ siê z doradc¹ technicznym firmy.
Data aktualizacji karty technicznej: 13.01.2017r.

