Arkusz danych produktu
CROWN RETAIL NEUTRALS SILK
Subtelna jedwabista farba wykończeniowa na bazie wody do stosowania na ścianach wewnętrznych i sufitach, ze
szczególnym uwzględnieniem holi i klatek schodowych, w których wymagana jest farba zmywalna. Dostępne w
tej gamie produktów świeże, naturalne barwy, zainspirowane pięknem natury, doskonale nadają się do
stworzenia uspokajającego wnętrza. Farba wykonana przy użyciu formuły Breatheasy® jest w 99%
bezrozpuszczalnikowa i praktycznie pozbawiona zapachu. Dostępne są także dodatkowe odcienie w
wykończeniu Satin, do stosowania na drewnie i metalu w pomieszczeniach.
Suszenie

Sucha w dotyku w ciągu 2 godzin. Możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 4 godzinach.

Zużycie/pokrycie

Do 14 m²/l na gładkich powierzchniach

Zawartość lotnych
związków
organicznych (VOC)

Limit UE dla tego produktu (kat. A/b) 100 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 99 g/l

Przygotowanie

Przed zastosowaniem wszystkie powierzchnie muszą być czyste, zwarte i suche. Należy usunąć wszystkie luźne i
uszkodzone powłoki malarskie. Powierzchnie pokryte masą biologiczną należy odkazić odpowiednim roztworem
grzybobójczym, stosowanym zgodnie z zaleceniami producenta. Należy usunąć wszelkie wady powierzchni przy
użyciu odpowiedniego wypełniacza, stosowanego zgodnie z zaleceniami producenta. Zetrzeć powierzchnie,
używając odpowiedniego materiału ściernego, aby uzyskać gładką, zwartą powierzchnię. Usunąć wszelkie
zanieczyszczenia z powierzchni, w tym złogi kurzu, zmywając je i spłukując czystą wodą. Zagruntuj wszystkie
surowe, porowate, pyliste lub naprawiane powierzchnie odpowiednią farbą gruntującą/wypełniaczem lub
rozcieńczoną powłoką z „mgiełki” i odczekaj na ich całkowite wyschnięcie przed nałożeniem powłok
wykańczających.

Nakładanie

Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nie rozcieńczać. Nakładać obficie przy użyciu dobrej jakości pędzla lub
wałka ze średnim włosiem. Nie przekraczać zalecanego poziomu zużycia.

Czyszczenie

Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

Zdrowie i
bezpieczeństwo

S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki
substancji niebezpiecznej.
S29: Nie wprowadzać do kanalizacji.
S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.
S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.
S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
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