
Arkusz danych produktu

Bardzo dekoracyjna ognioodporna farba na bazie wody, przeznaczona do stosowania na nowych i poprzednio
malowanych niepalnych oraz nowych palnych podłożach. Timonox Acrylic Eggshell nadaje się do malowania
ścian wewnętrznych i sufitów, w tym podłoży na bazie drewna - wszędzie tam, gdzie wymagane jest trwałe,
zmywalne, dekoracyjne i ognioodporne wykończenie.  

Suszenie W normalnych warunkach schnięcia sucha na powierzchni po 1 godzinie; możliwość nałożenia kolejnej warstwy
po 4 godzinach.  Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie schnięcia.

Zużycie/pokrycie Do 14 m²/l na gładkich powierzchniach (nie należy przekraczać tego poziomu)

Zawartość lotnych
związków
organicznych (VOC)

Limit UE dla tego produktu (kat. A/i) 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 139 g/l

Przygotowanie Nowe i wcześniej malowane powierzchnie powinny być suche, czyste oraz wolne od luźnego i odpryskującego
materiału, brudu, smaru, wosku, pasty itd. Unikać wdychania pyłu. Dokładnie umyć wszystkie wcześniej
malowane powierzchnie. Wcześniej malowane powierzchnie wykończone z połyskiem powinny być dokładnie
zmatowione, aby zapewnić przyczepność farby. W razie potrzeby zagruntować farbą Crown Trade Timonox
Bonding Primer, a jeśli powierzchnia jest wyjątkowo kredowa, pylista lub niestabilna - użyć środka Crown Trade
Stabilising Solution. W przypadku szlifowania na sucho unikać wdychania pyłu i nosić odpowiednią maskę
ochronną.  

Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem. W przypadku rozpylacza i
pierwszej warstwy stosowanej na nowy gips lub bardzo porowatych powierzchni nakładać powłokę z mgiełki farby
Timonox Acrylic Eggshell, rozcieńczonej do 40% w czystej wodzie.  

Nakładanie

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.
S23: Nie wdychać mgiełki.
S29: Nie wprowadzać do kanalizacji.
S42: Podczas natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
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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