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Farba kredowa (V404)
FARBA KREDOWA - Farba na bazie wody o ultra matowym efekcie końcowym, do malowania powierzchni z metalu, drewna, plastiku, szkła, ceramiki itp. Doskonała do renowacji i artystycznej stylizacji mebli
drewnianych na styl Vintage, Shabby, Shic. Charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia, niskim poziomem LZO. Po całkowitym wyschnięciu zaleca się nałożenie powłoki utrwalającej na bazie wosku lub lakieru bezbarwnego.

Specyfikacje Techniczne :
Pojemność
Pakowanie zbiorcze
Wygląd

Baza chemiczna
Kolor
Zapach
Gęstość względna / 20°C
Temperatura zapłonu

Writing underneath the can
Ciśnienie / 20°C
Lepkość w skali Ford‘a
Masa sucha
Połysk
Grubość 1 warstwa
Grubość 3 warstwy
Produkt zgodny z dyrektywą LZO
Podkategoria: Wykończenia specjalne
Dopuszczalna wartość LZO: 840 g/L

Odporność termiczna
Czas schnięcia /20°:

POWIERZCHNIE DO APLIKACJI:
drewno, metal, plastik.

400 ml
6 szt.
Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod
ciśnieniem - aerozol

Akrylowa farba na bazie wody
Różne kolory – patrz karta kolorów
Lekko aromatyzowana
0,76 ÷ 0,80 g/ml
Extremely flammable < 0° C
Barcode, batch date, product name
5,0 ± 0,5 bar
4500 – 5500 mPa.s A4 – V20 (baz płynna)
>50%
5-15 Gloss (glossmeter angle 60°)
ok 13 Micron
ok 36 Micron
+10°C / +120°C
Pyłosuchość 60 min.
Na dotyk 90 min.
Całkowicie 36 godzin

Zabezpieczenie przed dziećmi opatentowane i zarejestrowane
Oznaczenie odnośne do koloru – kolor pierścienia na pokrywie

DLA UZYSKANIA OPTYMALNEGO REZULTATU PRZED MALOWANIEM POWIERZCHNIĘ NALEŻY ZMATOWIĆ PAPIEREM
ŚCIERNYM I ODTŁUŚCIĆ A NASTĘPNIE NATRYSNĄĆ POŻĄDANY KOLOR W KILKU CIENKICH WARSTWACH.
ZALECA SIĘ STOSOWANIE PRODUKTU W TEMRERATURZE OK. 20/25 ° C ORAZ WILGOTNOŚCI POWYŻEJ 60%.
DLA UTRWALENIA KOLORU ORAZ ZAPEZPIECZENIA POWŁOKI PO POMALOWANIU ZALECA SIĘ NANIEŚĆ WOSK ZABEZPIECZAJĄCY (V404) LUB LAKIER BEZBARWNY (404TF).
PRODUKT DEKORACYJNY – EFEKT KOŃCOWY W DUŻYM STOPNIU ZALEŻY OD UMIĘTNOŚCI MANUALNEJ UŻYTKOWNIKA.
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SPOSÓB UŻYCIA:
- Wstrząsać puszkę przez około minutę, dopóki kulki wewnątrz puszki nie będą poruszały się płynnie. Zaleca się również
wstrząsnąć puszkę w przerwach między malowaniem;
- Dokładnie oczyścić powierzchnię przed malowaniem;
- Zrobić próbny natrysk w miejscu mało widocznym miejscu celem sprawdzenia kompatybilności z podłożem.

Złamać zabezpieczający klips w pokrywie w celu otwarcia

SPRAY:
- Nanieść pierwszą cienką warstwę dla zwiększenia przyczepności oraz siły krycia. Unikać powstawania
zacieków. Natryskiwać z odległości 20-30 cm;
- Po kilku minutach nanieść drugą warstwę pionowo oraz trzecią warstwę poziomo;
- Pozostawić do wyschnięcia;
- Po użyciu odwrócić puszkę do góry dnem i nacisnąć dyszę przez 2-3 celem oczyszczenia zaworu;
- Po upływie 36 godzin powłoka nadaje się do normalnego użytkowania.
WARUNKI MAGAZYNOWANIA
Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 00C. Po pierwszym użyciu,
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń
H222
H229
H319
H336
H315

Skrajnie łatwopalny aerozol.
Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
Działa drażniąco na oczy.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa drażniąco na skórę

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet
względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.
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