
 
 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

 

Nazwa produktu: JEGER INDUSTRIAL 

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa 

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice  

55-080 Kąty Wrocławskie  

Tel./fax: +48 71 798 09 08  

www.jeger.pl  

Opis i zastosowanie:  

Jeger Industrial to lekko metalizujący efekt dekoracyjny do ścian, tworzący  oryginalne, połyskujące 

wykończenie, sprawiające wrażenie trójwymiarowości na dekorowanej powierzchni. Efekt Industrial 

nadaje wnętrzu ciekawy nowoczesny wygląd z nutą eleganckiego klasycznego stylu. 

Właściwości/ Zalety:  

– gotowy do użycia bez dodatkowego przygotowania  

- ekologiczny, wodorozcieńczalny, pozbawiony rozpuszczalników organicznych  

- bezpieczny w stosowaniu, w swoim składzie nie posiada składników drażniących typu wapno  

- prosty w aplikacji  

Dane techniczne:  

Kolor – 10 gotowych kolorów  

Ilość warstw: 1-3 

Rozcieńczanie - niezalecane  

Czas schnięcia - około 1-2h ( temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej 

temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu, jak również przy 

grubszej warstwie produktu.  

Wydajność – 5-8m²/l 

Nakładać w temperaturze od +5 ⁰C do +25 ⁰C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej 

wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.  

Sposób użycia:  

Przygotowanie podłoża :  



 
Podłoże oczyścić, osuszyć, usunąć spękania oraz uszkodzenia a następnie zagruntować 

powierzchnię gruntem JEGER Primer. Przed nałożeniem efektu dekoracyjnego należy 

pomalować powierzchnię farbą JEGER Color Paint w odpowiednio dobranym kolorze, co 

pozwoli na uzyskanie oczekiwanego koloru i znaczny wzrost wydajności efektu dekoracyjnego. 

 

Przygotowanie produktu i aplikacja:  

Jeger Industrial jest produktem gotowym do użycia. Przed przystąpieniem do pracy zawartość 

pojemnika dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać wodą.  

Nałożyć niewielką ilość produktu na pacę "wenecką" lub szpachelkę "japonkę" a następnie aplikować 

na ścianę lub sufit wykonując nieregularne ruch tak aby materiał nachodził na siebie i pokrył 

dekorowaną powierzchnię. Po ok. 1-2 min. od aplikacji, należy nałożoną powłokę przetrzeć  pacą na 

gładko, nie używając dużej siły docisku. W przypadku zbyt mocnego przeschnięcia produktu pacę lub 

szpachelkę należy zwilżyć wodą. W razie niedokładnej aplikacji można dokonać poprawek miejscowo 

lub nałożyć kolejną warstwę produktu. 

Narzędzia:  

- szpachelka, paca ze stali nierdzewnej 

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.  

Dodatkowe informacje:  

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem  

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5 C do + 25 C.  

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu  

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg 

oddechowych  

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę 

produktu  

Chronić przed dziećmi  

Nie należy mieszać z innymi produktami  

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu  

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.  

Dostępne opakowania: 1L 

Atesty i normy:  

Produkt posiada atest PZH 

 


