METALLIC PAINT
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU
Farba metaliczna o zdecydowanym metalicznym efekcie.
Do zastosowań w efektach dekoracyjnych Cameleo.
KOLOR
SREBRO, MIEDŹ
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z określonym
efektem dekoracyjnym. Szczegóły aplikacji dostępne na
stronie internetowej www.cameleo.pl oraz w Karcie
Technicznej Efektu Dekoracyjnego.
PRZYGOTOWANIE FARBY
Produkt należy wymieszać ręcznie lub mechanicznie
mieszadłem do farb. W przypadku pracy na płaszczyznach
większych niż przewidziane z wydajności opakowania
jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości
opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
APLIKACJA
Szczegóły aplikacji dostępne na stronie internetowej
internetow
www.cameleo.pl oraz w Karcie Technicznej Efektu
Dekoracyjnego.
INFORMACJE TECHNICZNE
CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 1.08 – 1.10 g/cm3
WYDAJNOŚĆ: 25 - 100 ml/m2
VOC: zgodne z normą
Dodanie pigmentu może, wpłynąć na zmianę VOC produktu.
PH: 7.0 – 9.0
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU:
W temperaturze 20 oC,, przy wilgotności powietrza 50%.
50%
Suchy w dotyku: po 6 godzinach od nałożenia.
nałożenia
Utwardzenie: po 30 dniach od nałożenia.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI: ciepła woda z mydłem
CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA POWIERZCHNI:
Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia
pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić
wodą z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA
Temperatura nakładania +10oC - +30oC.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w
temperaturze +5oC - +25oC. Produkt wrażliwy na mróz.
Chronić przed światłem słonecznym.
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty
produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu ( data
produkcji na opakowaniu ).
OPAKOWANIA
0.25 l, 1 l
WYDAJNOŚC Z OPAKOWANIA DO
0.25 l: 2,5 m2
1 l: 10 m2
ATESTY / NORMY
PN-C-81914:2002
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
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 duża ilością wody z
mydłem. W razie pojawienia się podrażnienia skóry,
skontaktować się z lekarzem.
W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać wodą. Unikać
silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo
uszkodzenia rogówki. W przypadku pojawienia się
podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
Narażenie inhalacyjne: zapewnić
zapew
dostęp świeżego
powietrza. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
W przypadku połknięcia: wypłukać usta dużą ilością wody.
W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
Szczegóły informacji zamieszczone są w Karcie
Charakterystyki.
UWAGI
Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie
lub mechanicznie. W przypadku pracy na płaszczyznach
większych niż przewidziane z wydajności opakowania
jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości
opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnic od
faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od
metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia,
nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych
kolorów w otoczeniu.
Warunki magazynowania,
agazynowania, transportu i stosowania oraz
efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą
stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym
przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i
ewentualnych praw osób trzecich.
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