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Jedynka KOLOR (akril fal- és mennyezetfesték)

Típus Akril kötőanyagú beltéri diszperziós festék.

Alkalmazhatóság

Felhasználási
javaslat

A JEDYNKA KOLOR lakóhelyiségek és irodák falainak és
mennyezetének védelmet adó és dekorációs festéke. Megfelel
vakolt, glettelt, beton- és gipszkarton felületek festésére,
valamint korábban festett felületek felújítására is.

Műszaki adatok

Színskála 30 előre gyártott szín

Fényességi fokozat matt

Fedőképesség 8-10 m2/liter rétegenként

Kanna méretek 2.5 l és 5 l
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények A JEDYNKA KOLOR kizárólag jól megkötött és tiszta felületeken alkalmazható.

Előkészítés Festetlen, új felületek: a felület legyen száraz, tiszta és zsíros szennyeződésektől
mentes. A frissen vakolt vagy nyersbeton felület 3-4 hét száradási idő után
festhető
Korábban festett felületek: a felületet tisztítsa meg a portól és más
szennyeződésektől, majd mossa le vízzel. Az enyves festéket teljesen távolítsa el
a felületről, majd portalanítsa és mossa le azt. Az emulziós festékkel festett
felületeket mosószeres vízzel mossa le, majd öblítse át tiszta vízzel. Simítsa el a
repedéseket és mélyedéseket glettel. Ne használja a festéket meszelt felületekre!

Festés Használat előtt jól keverje fel a festéket. A festéket nem kell színezni. Első
rétegként megengedhető, hogy a festék max. 20%-os vizes hígítású változatával
alapozza a felületet.
Hordjon fel 2-3 festékréteget. Az egyes rétegek felhordása között min. 4 óra
száradási időt kell hagyni. A termék kiadóssága nagyban függ a felület nedvszívó
képességétől és a felhordás módjától.
Festés után szellőztesse át a helyiséget. Ezután veheti használatba a helyiséget.

Szerszámok tisztítása Törölje le a szerszámokról a felesleges festéket, majd vízzel mossa le azokat.

határérték EU határérték erre a termékre (kategória /alkategória): A/a 30g/l (2010)
Ez a termék legfeljebb 30g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: nincs A
veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek
kezébe nem kerülhet.

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A folyékony hulladékot veszélyeshulladék lerakóhelyre kell
szállítani. A száraz, üres kannákat szelektív hulladékgyűjtőbe,
vagy ennek hiányában hagyományos szemétlerakó helyre kell
szállítani

SZÁLLÍTÁS -

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a
termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja,
amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi
követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon
történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.
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