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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Nazwa produktu: Jeger Color Paint
Strona 1/…

Opis i zastosowanie : Farba lateksowa , zapewniająca malowanym powierzchniom elegancki matowy
wygląd. Przeznaczona do dekoracyjnego malowania powierzchni wewnątrz pomieszczeo oraz jako warstwa
bazowa pod efekty dekoracyjne Jeger ( Crystal, Velvet, Sahara ).
Właściwości/ Zalety:
- wydajna
- matowa
– odporna na szorowanie,
- zmywalna
- doskonale kryjąca
- niechlapiąca
- łatwa w aplikacji
- szybkoschnąca

Dane techniczne:
Kolor biała / 25 kolorów
Wygląd powłoki - matowa
Gęstośd 1,41 g/cm3
Ilośd warstw 1-2
Czas schnięcia powłoki 2h

Nanoszenie drugiej warstwy po 2 h
Sposób nanoszenia pędzel, wałek, natrysk
Rozcieoczalnik woda
Wydajnośd 11 m2/l przy dwóch warstwach
SPOSÓB UŻYCIA:
Etap 1 - Przygotowanie podłoża:
Podłoże przeznaczone do malowania powinno byd suche, odpylone, oczyszczone ze starych powłok
malarskich, równe, bez spękao – wszelkie ubytki należy naprawid przed przystąpieniem do malowania.
Stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą powinny byd odtłuszczone poprzez zmycie wodą z
dodatkiem środków myjących. Świeże tynki cementowo-wapienne należy malowad po okresie sezonowania
(3-4 tygodnie), podłoża betonowe po upływie ok. 1 miesiąca. Podłoża silnie chłonące wodę, należy
wstępnie zagruntowad najlepiej produktem Jeger Primer, ewentualnie innym środkiem gruntującym.
Etap 2 Wykonanie:
Przed rozpoczęciem pracy zawartośd pojemnika należy dokładnie wymieszad. Farba jest gotowa do użycia,
nie należy jej rozcieoczad wodą . Farba przeznaczona jest do aplikacji pędzlem, wałkiem lub natryskiem. W
przypadku konieczności nałożenia drugiej warstwy odstęp pomiędzy warstwami nie powinien byd krótszy
niż 2 godziny.
Uwaga:

Kolor umieszczony na opakowaniu jest kolorem poglądowym. Wyboru właściwego koloru dokonad
na podstawie wzornika i nr indeksu. Po wyborze koloru na wzorniku należy odszukad ten sam nr
indeksu umieszczony na opakowaniu.
Malowad w temperaturze od +5 ⁰C do +30 ⁰C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności
czas schnięcia może ulec wydłużeniu.
Po zakooczonej pracy narzędzia umyd ciepłą wodą.
Dodatkowe informacje:
Produkt wrażliwy na mróz
Przechowywad w szczelnie zamkniętych opakowaniach
W trakcie pracy i po zakooczeniu malowania pomieszczenia wietrzyd do zaniku zapachu
Nie wdychad rozpylonej cieczy
W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosowad indywidualne środki ochrony dróg

oddechowych
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąd porady lekarza, pokazad mu opakowanie lub etykietę produktu
Chronid przed dziedmi
Nie należy mieszad z innymi farbami
Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu
Data przydatności do użycia: 18 miesięcy
Dostępne opakowania: 1 l
Atesty i normy:
Norma: ZN- FB-01/12
Produkt posiada atest PZH
Produkt spełnia wymagania normy PN-C-81914:2002 lub EN 13300
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla produktu wynosi (kat.A/1/FW) 30g/l. produkt zawiera
max 30g/l.

