
Jeger Patyna               

 

OPIS Jeger Patyna Dekoracyjna, nadaje dekorowanej powłoce efekt 

postarzenia. 

Przykłady zastosowania Produkt można stosować na podłożach (meble) pomalowanych 

wszelkimi farbami akrylowymi, wewnątrz pomieszczeń.  

 

DANE TECHNICZNE 

Kolory     Patyna Dekoracyjna 

Stopień połysku    Satyna 

Wydajność    + - 10m2 z opakowania 0,5 L 

Wielkość opakowań   0,5 L 

Rozcieńczalnik    Nie stosować 

Nakładanie    Pędzel 

Czas schnięcia     + - 30 min 

 

INSTRUKCJE STOSOWANIA 

Warunki nakładania Nakładać na suche podłoże w temperaturze od +10 do +28°C. 

Przygotowanie Dekorowana powierzchnia musi być sucha i czysta.  

Nakładanie  Produkt przed użyciem dokładnie wymieszać. Nałożyć 

równomiernie za pomocą pędzla lub gąbki bez pozostawiania 

zacieków. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 30 min. w temp. 

20°C. Przetrzeć dekorowaną powierzchnię za pomocą wełny 

stalowej No 000 dla wzmocnienia efektu. Jeger Patyna można 

zastosować na wszelkich farbach akrylowych - dla pewności 

zalecane jest wykonanie testu na niewidocznych 

powierzchniach. 

Czyszczenie narzędzi   Usunąć nadmiar farby z pędzla i przemyć go wodą. 

Konserwacja    Czyścić suchą lub delikatnie zwilżoną wodą, miękką ściereczką. 

 

 

 



Limity emisji Limit zawartości LZO dla tego produktu (cat II/ Al.): 200 g/l (2010). 

Produkt zawiera max 6g/l LZO. 

 

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA                    

I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE                                              

Z ROZPORZĄDZENIEM (  ) NR  

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta 

charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie 

sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.    

Ochrona środowiska    Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do        
i postępowanie                                                   punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia                                              
z odpadami zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku 

zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy 
je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne 
zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do 
odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań 
w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie 
Powiatowym lub Urzędzie Gminy.  

 
TRANSPORT I SKŁADOWANIE Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchym i chłodnym 

miejscu, chronić przed światłem słonecznym. Okres ważności 2 lata. 
Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia 
farby. Otwartego opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.  

 
 
 
                  
Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu 

doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować 

warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt 

wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem 

produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. 

Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez 

właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest 

wykorzystywany lub za sposób jego użycia. 


